
Nieuwsbrief 

Jaargang 11 editie 15 

15-04-2021 

Spitsbergen 5  |  2721 GP Zoetermeer  |  079-3617749 |  info@hetnoorderlicht.unicoz.nl  |  hetnoorderlicht.unicoz.nl 

Agenda 1 

Van de directie 1/2 

Parro 2 

Facebook 2 

Breinkennis voor 
iedereen 

3 

OR: Paasviering 3 

Paasviering  
in de groep 

4 

Inzamelingsactie 4 

Prietpraat 5 

Cultuur op school 5 

Bijlagen 5 

    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders van Het Noorderlicht, 
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor de meivakantie die op vrijdag 23 april na 
de Koningsspelen om 12.00 uur ingaat. 
 
Er staan nog twee evenementen op het programma voor de 
leerlingen. Morgen, 16 april, wordt er voor alle groepen een 
filmmoment georganiseerd in samenwerking met de 
ouderraad. De klas wordt even bioscoop en de kinderen 
gaan genieten van een film en een traktatie. Ouderraad, 
alvast weer bedankt! 
 
Vrijdagochtend 23 april worden de Koningsspelen georganiseerd op een 
coronaproof verantwoorde wijze. Hierover wordt u verder geïnformeerd door de 
sportwerkgroep bestaande uit ouderraadsleden en teamleden. 
 
Koningsspelen 
 
Op vrijdag 23 april worden de Koningsspelen georganiseerd. U krijgt hierover 
bericht van de sportwerkgroep. We gaan er tot 12.00 uur een leuke oranje getinte 
sport- en spelochtend van maken. 
 
Ons goede doel 
 
Ons goede doel: het steunen van het Ronald McDonald huis loopt prima. De 
leerlingen hebben de eerste 3 weken maar liefst een bedrag van 907 euro bij 
elkaar gebracht. De teller op de website van het Ronald McDonald huis waarop 
gestort kan worden staat op: 458 euro. Bij elkaar hebben we dus al 1365 euro 
opgehaald! 
 
 
 
Corona 
 
Regelmatig hebben wij leerlingen in quarantaine. We hebben goed contact met de 
ouders hierover, heel fijn! Zo houden wij een goed overzicht. We informeren jullie 
als ouders als we de quarantaine voor een hele groep moeten regelen omdat een 
leerling of leerkracht besmet is. Helaas betreft dit vandaag groep 4B en 1E. Deze 
ouders hebben een informatiebrief ontvangen. 

Agenda 

Vr. 16 april - Filmmiddag 
Vr. 23 april - Koningsspelen 
    Leerlingen 12.00 uur vrij 
Ma. 26 april 
t/m vr 7 mei - Meivakantie 
Do. 13 mei  
en vr. 14 mei - Hemelvaartsweekend 
Ma. 24 mei - Tweede Pinksterdag, vrij 



Wat te doen bij verkoudheidsklachten 
 
Het is lastig in deze tijd, waarbij vaak ook nog een gewone verkoudheid om de hoek komt kijken, maar we vragen 
u toch om uw kind bij veelvuldig hoesten en niezen thuis te houden. Het is moeilijk in de ruimte die de klas biedt 
om hier goed mee om te gaan. Bij koorts horen kinderen sowieso thuis te blijven. 
 
Het is uw keuze om uw kind te laten testen. 
 
Heeft een kind hooikoorts, dan is het goed om dit te melden. Deze kinderen mogen gewoon naar school als zij 
medicatie gebruiken tegen de hooikoorts. 
 
Groep 5A 
 
Groep 5A neemt op donderdag 22 april afscheid van meester Wieger. Zijn vervangingsperiode voor juf Hilda zit 
erop. Bedankt Wieger, voor jouw inzet voor groep 5A! 
 
Hilda komt na de meivakantie op dinsdag, woensdag en donderdag weer terug. Haar ouderschapsverlof zit erop. 
Dinsdag en woensdag staat zij voor groep 5A en donderdag voor groep 7A.  
Hilda, fijn dat je weer terug bent in het team! Veel succes. 
 
Promoten van de school 
 
Wij bemerken dat veel toekomstige nieuwe ouders schromen om een afspraak te maken op de basisschool in 
deze coronatijd. Als u buren, vrienden of kennissen heeft die een 3 -jarige thuis heeft, bespreek dan met hen dat 
een kennismakingsgesprek op onze school mogelijk is. En... promoten van de school is toegestaan! 
 
Ook vragen wij u om broertjes en zusjes van de kinderen die al bij ons op school zitten, in te schrijven. 
 
 
 
 

 

 

Parro 
 
In de groepen 1/2B, 1/2D, 4A, 4B, 6B 7A en 7B wordt de ouderapp Parro uitgeprobeerd. Er is een pilot-periode 
van 60 dagen; na deze periode zullen wij beslissen of deze app geschikt is voor onze school en welke functies wij 
zouden willen gebruiken. 

Facebook 
 
Onze school heeft sinds kort weer een Facebookpagina. We plaatsen hier korte berichtjes en enkele foto’s van 
activiteiten op school. 
De leerlingen van de groepen die niet de ouderapp Parro uitproberen, hebben een brief mee naar huis gekregen 
met een strook waarop u kunt aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s van uw 
kind(eren) op Facebook en Instagram. 
Wilt u deze strook inleveren bij de leerkracht van uw zoon of dochter; wij verwerken dit dan in de administratie. 



Van de expertisegroep meer– en hoogbegaafdheid 
 
Breinkennis voor iedereen: Bruggen bouwen 
 
In dit filmpje maken kinderen kennis met hoe hun hersenen werken. Ze leren dat nieuwe informatie voor een 
uitdaging zorgt, namelijk ‘bruggen bouwen’ in je brein! Als je iets voor het eerst probeert heb je een smal 
bruggetje gemaakt. Doe je iets vaker, dan wordt die brug breder en steviger. Bij de één gaat dat sneller dan bij de 
ander. Hoe steviger de brug, hoe makkelijker en sneller iets je lukt. Hoe stoer is dat? Weten hoe je brein werkt en 
weten dat je van fouten maken leert, kan zorgen voor een positievere houding bij het leren.    
 
Kunt u uw kind een voorbeeld geven van een situatie waarin u eerst een smal bruggetje en inmiddels een brede 
stevige brug heeft? Leuk om samen het filmpje te bekijken met uw kind. Tip: bij instellingen kunt u de 
afspeelsnelheid iets verhogen.   
 
Klik op deze link voor groep 1-2: https://www.youtube.com/watch?v=seD62aKvrHE  
Klik op deze link voor groep 3-8: https://www.youtube.com/watch?v=QBSuL6WB2Cg   
   
Als ouder meer weten over het brein? https://kijkinjebrein.nl/onderwerpen/hersenontwikkeling/  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Van de ouderraad 
 
Paasviering 
 
Beste ouders, 
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben de kinderen op donderdag 1 april de paasviering op 
school gevierd. De ouderraad heeft voor een lekkere Corona-proef lunch gezorgd met als verrassing een heerlijk 
chocolade ei. De kinderen hebben genoten. Zoals u op de foto kunt zien, gingen er goed gevulde kratjes naar de 
klassen, die vrijwel helemaal leeg terug kwamen. De vaasjes met bloemen zorgden voor extra gezelligheid op 
tafel. De ouderraad heeft dit namens uw financiële bijdrage mogelijk kunnen maken. Hartelijk dank hiervoor. 
 
Vorig jaar hadden we een aantal doosjes Matzes 
over. Deze zijn gedoneerd aan de Voedselbank. 
 
Met vriendelijke groet,  
de ouderraad 

https://www.youtube.com/watch?v=seD62aKvrHE
https://www.youtube.com/watch?v=QBSuL6WB2Cg
https://kijkinjebrein.nl/onderwerpen/hersenontwikkeling/


Inzamelingsactie 

 
Onze leerlingen zijn nog steeds enthousiast bezig met de actie voor de 
huiskamer van Ronald MacDonald  in Den Haag.  
 
Zo verzamelden Megan en Jeslynn uit groep 5A  heel veel flessen….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ook Lauren en Lara uit groep B zijn weer heel goed 
bezig geweest! 

Paasviering in de groep 
 
In de klas hebben we genoten van een heerlijke paaslunch, met lekkere extra’s van de ouderraad.  
Dit jaar was het niet mogelijk om met Pasen naar de kerk te gaan. Daarom hebben we in de klas Pasen gevierd 
door middel van een PowerPoint. Voor deze PowerPoint heeft Timo Hagendijk, de missionair pionier van de 
Oosterkerk, een mooie bijlage geleverd. 
We willen de ouderraad bedanken voor hun bijdrage en versiering in de school. 
 



Prietpraat 
 
In de kleutergroep oefenen we het prikken en knippen…. 
Kind 1: “Ik ben er beter in geworden, want mijn moeder heeft het me geleerd”. 
Kind 2: “O, mijn moeder kan het nog niet”. 

Cultuur op school 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bijlagen: 
 
 Flyer Piëzo TalentenAcademie - Politiek en Overheid 
 Flyer John McCormick - Scouting 


