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Wat hebben ze hard gewerkt om in april de eindtoets basisonderwijs te maken. En
met een heel goed resultaat, een eindscore van 83,8. Met een landelijke
normering van 80 zijn we supertrots op deze kanjers!
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Agenda

Agenda
Wo. 23 juni - Sportdag
Do. 24 juni - Juffen- en meesterdag
Vr. 25 juni
- Studiedag
Wo. 30 juni en
Do. 1 juli
- Groep 1/2 naar
kinderboerderij
Vr. 9 juli
- Portfolio 3 mee
Di. 13 juli
- Groep 8 verlaat school
Do. 15 juli
- Laatste schooldag,
leerlingen 14.15 uur vrij
Vr. 16 juli
- Studiedag
Ma. 19 juli t/m
Vr. 27 aug. - Zomervakantie

Op donderdag 24 juni vieren we met elkaar de juffen- en meesterdag. Alle
leerkrachten vieren hun verjaardag!
De ouderraad heeft de streetbeatsgroep “Grote Broer” uitgenodigd om met elke
groep een workshop street beats te doen. Het belooft een muzikale happening te
worden met een grande finale!

Op dit moment zijn de groepen 8 druk bezig met de afsluiting van hun
basisschooljaren. Ze oefenen hard voor de eindmusical, ook daar willen ze
schitteren. Zet ‘m op groep 8!

Felicitaties voor groep 6A
Vorig schooljaar heeft de burgemeester van Zoetermeer, Michel Bezuijen, aan de
basisscholen gevraagd hoe zij de coronatijd ervaarden. De scholen konden
inzendingen insturen. De toenmalige groep 5A, onder leiding van juf Shanna en juf
Caroline, hebben een mooie banner gemaakt over de belevenissen in coronatijd
en deze ingeleverd bij de burgemeester.
Deze week kregen wij tot ieders verrassing te horen dat wij de beste inzending
hebben ingestuurd. Groep 6A heeft gewonnen! Twee leerlingen van de groep zijn
uitgenodigd om samen met de burgemeester een vlog te maken over de
coronatijd. Noortje en Jack zijn hiervoor uitgekozen. Zij zullen nog een uitnodiging
ontvangen voor het gesprek met burgemeester Bezuijen en de opnames van de
vlog. Juf Irene zal hen begeleiden.
Top groep 6A!

NL Doet groep 4B
Wat hebben de leerlingen van groep 4B hard gewerkt aan de vogelhuisjes voor in de wijk. In samenwerking met
stichting Piëzo (nu onderdeel van Inzet) is er getimmerd, geverfd en is de omgeving van de school schoongemaakt
door de kinderen. Het was een prachtig gezicht om te zien dat de kinderen vol overgave aan het werk waren. Een
prachtig initiatief voor de wijk!
In overleg met de wijk gaan we een mooie plaats vinden voor de vogelhuisjes in de buurt van de school.
De stichting Piëzo is een samenwerkingsverband met andere organisaties aangegaan en heet nu Inzet. Voor
samenwerkingsactiviteiten zijn zij beschikbaar voor de wijk, alleen zijn zij niet fysiek meer in de wijk te vinden.
Afsluitingsweek van het goede doel
Deze week is de afsluitingsweek voor ons goede doel Het Ronald McDonald huis. In school is met bonnetjes en
andere eigen acties meer dan 1275 euro opgehaald en via de site 503 euro. Dus een totaal van tot nu toe 1778
euro. Wat een mooi bedrag om straks speelhoeken van in te richten. Dat is de wens van het Ronald McDonald
huis.
De ouderraad is druk bezig de bonnetjes te verzilveren zodat we aan de wens kunnen voldoen. Wanneer we het
totaal bedrag gaan uitreiken wordt nog bekend gemaakt. Namens de ouderraad en het team bedankt voor jullie
deelname aan deze geweldige actie!
Spitsbergen 2 weken afgesloten
Houdt u er rekening mee dat de straat achter onze school, dus Spitsbergen, 2 weken is afgesloten voor doorgaand
verkeer?!

Aankondiging
Op dinsdag 13 juli worden om 11.00 uur de leerlingen van groep 8 de school uit “gegooid”. Mocht u als ouder dit
spektakel niet willen missen en het op gepaste afstand willen bekijken, zet deze datum dan alvast in uw agenda.
Nadere informatie volgt nog….
Naar de kinderboerderij
We boffen!!!
Gelukkig is de kinderboerderij De Weidemolen weer open en mogen we daar naar toe.
Dat zal zijn op woensdag 30 juni en donderdag 1 juli.
Woensdag 30 juni:

1/2a - 10.30 -11.30
1/2d - 12.30-13.30

Donderdag 1 juli:

1/2b - 10.30 -11.30
1/2c - 12.30-13.30

De kinderen van groep 1e sluiten aan bij een van de andere groepen. De ouders van deze leerlingen ontvangen
nog een berichtje over dag en tijd van de leerkracht.
Voor dit bezoek kunnen we niet zonder uw hulp.
Wilt u ons brengen/halen of een groepje begeleiden, dan kunt u dit mailen naar de leerkracht van uw kind?
Het zal erg leuk zijn voor de kinderen om dit uitstapje te maken en we hopen dan ook op mooi weer!

Sportdag
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 t/m 8,
Op woensdag 23 juni vindt de sportdag plaats.
Er wordt op 3 verschillende locaties gesport. Om ervoor te zorgen dat u genoeg tijd heeft om kinderen zowel op
Het Noorderlicht te brengen als naar Ayers Rock te brengen, is er gekozen voor verschillende begin- en eindtijden.
We willen de ouders van de kinderen die op woensdagochtend en woensdagmiddag van de BSO gebruik maken
en in de groepen 5 t/m 8 zitten, vragen om te regelen dat uw kind die ochtend en middag kan verblijven bij en
meerijden met een klasgenoot naar en van Ayers Rock.
Groepen 1/2

Groepen 3 en 4

Groepen 5 t/m 7

Groepen 8

Schooltijden

08.30-12.00 uur

08.30-12.00 uur

09.00-12.30 uur

09.00-12.30 uur

Verzamelplek

Het Noorderlicht,
in het eigen
klaslokaal

Het Noorderlicht,
in het eigen
klaslokaal

Ayers Rock, bij de
eigen leerkracht
Adres:
Buytenparklaan 14
2717 AX Zoetermeer

Ayers Rock, bij de
eigen leerkracht
Adres:
Buytenparklaan 14
2717 AX Zoetermeer

Sportplek

Gymzaal en
speellokaal van
school

Grasveld naast de
Voetbalvelden naast Bij Ayers Rock
natuurspeeltuin bij Ayers Rock
de straat “Tasmanië”

Wat hebben de kinderen nodig tijdens de sportdag:
- de kinderen hebben deze dag sportkleding voor buiten aan
- de kinderen hebben deze dag sportschoenen voor buiten aan
- tussendoortje
- genoeg drinken
- eventueel zonnebrand
- eventueel petje
- eventueel regenkleding
- eventueel medicijnen (bijvoorbeeld bij kinderen met astma)
De kinderen krijgen die dag een zakje popcorn van school. Mocht uw kind dit niet lusten of hier allergisch voor
zijn, kunt u zelf een alternatief meegeven.
Wij hebben er heel veel zin in!
Met sportieve groeten,
ook namens de ouders uit de ouderraad,
Joyce, Nicole en Joëlla

Herhaalde oproep
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief waarbij wij op zoek zijn naar leden voor de LOL groep, zijn
er twee aanmeldingen binnengekomen, daar zijn we heel blij mee!
Helaas is dit nog niet genoeg, vandaar dat wij nogmaals de oproep plaatsen:
Daar er een aantal ouders vertrekt uit de “LOL”-groep, zijn wij hard op zoek naar ouders die willen helpen bij de
luizencontrole. Op dit moment zijn er te weinig ouders om al onze leerlingen op luizen te controleren. U zult
begrijpen dat het van groot belang is dat deze controles door blijven gaan. Na de zomervakantie zullen de
luizencontroles op dinsdag plaatsvinden. Informatie en/of aanmelden via sabinevdhelm@outlook.com
Tot de zomervakantie is er geen luizencontrole. Wij verzoeken u om zelf uw kinderen wekelijks te controleren en
indien nodig te behandelen. Hoe u dit het beste kunt doen, kunt u zien op: https://youtu.be/HNkgAIxy1zo

Cultuur op school
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