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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Het is zover, de vakantie kan beginnen.  
We hopen dat we allen kunnen genieten van een onbezorgde vakantie. Veel 
plezier met elkaar en tot maandag 30 augustus, de start van schooljaar 2021-2022! 
 
Inloop 
Op vrijdag 27 augustus hebben we onder voorbehoud een inloop van 15.00-16.00 
uur. De kinderen kunnen hun nieuwe leerkracht ontmoeten en de klas zien. We 
zullen de ontwikkelingen wat betreft corona op de voet volgen. We informeren u 
de laatste week van de vakantie of dit wel/niet doorgang kan vinden. 
  
Afscheid juf Annemarie 
Juf Annemarie van Dongen heeft na 46 jaar onderwijs, waarvan zij bijna 11 jaar op 
Het Noorderlicht heeft gewerkt, afscheid genomen. 
Woensdagochtend werd zij samen met haar man Theo door de kinderen 
verwelkomd en moest zij door een erehaag lopen.  
Onze muzikale juf werd toegezongen door de school. De kinderen hadden 
afgelopen weken geoefend om haar te verrassen.  
Daarna werd zij door haar groep 1-2A verrast met een mooie picknickmand en 
ging zij met alle kinderen picknicken. Ouders hebben pannenkoeken gebakken 
waarvan werd gesmuld. De juf genoot! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 

Do. 15 juli - Laatste schooldag, 
     leerlingen 14.15 uur vrij 
Vr. 16 juli - Studiedag 
Ma. 19 juli t/m 
Vr. 27 aug. - Zomervakantie 
Vr. 27 aug. - Inloop 15.00-16.00 uur 
Ma. 30 aug. - Eerste schooldag 



Om 11.00 uur hebben ouders van de klas haar een mooi sieraad aangeboden als herinnering. 
De kinderen werden door juf Annemarie 's middags verwend door een optreden van Jori Veldhuizen. Jori is 
bekend van circus Nevermind. Hij is een oud-leerling van Annemarie en tevens een oud-collega van haar.  
 
Om 15.00 uur begon de receptie voor Annemarie waarbij oud-collega's en collega's haar het allerbeste voor de 
toekomst konden wensen. Een gezellige drukte met veel herinneringen die opgehaald werden. 
De dag werd afgesloten met het team van het Noorderlicht en is er genoten van een buffet. 
 
Annemarie, na zoveel gegeven te hebben aan andere kinderen, is het nu jouw tijd om aan jezelf te gaan denken. 
Lekker reizen met Theo, wandelen, je muzikale talent aanboren en genieten van je kinderen en kleinkinderen! 
Annemarie, wij weten hoe zeer jij de kinderen gaat missen en wensen jou het allerbeste voor de toekomst met 
mooie, nieuwe invullingen. 
 
Afscheid leerkrachten 
Donderdag nemen we afscheid van een aantal collega's die hun arbeidsloopbaan op een andere manier gaan 
vervolgen. 
Gita heeft 2 jaar bij ons op Het Noorderlicht gewerkt. Een rustige juf met oog voor de kinderen. Gita heeft een 
baan dichter bij haar huisadres geaccepteerd. Ga ervoor Gita! 
 
Irene, ook zij heeft een jaar bij ons gewerkt in groep 6A en daarvoor ook bij ons eerder ingevallen. Irene is extra 
gaan werken toen Shanna met zwangerschapsverlof ging. We zullen  Irene's kennis en collegialiteit gaan missen. 
Zij gaat starten met haar universitaire studie en daarnaast op de Florisschool gaan werken. Veel succes! 
 
Marjolein gaat ons verlaten om op een kleinere school te gaan werken. Marjolein heeft bijna 1,5 jaar bij ons 
gewerkt. Zij had de pech net in dienst te komen toen de coronacrisis uitbrak. We waren meteen in lockdown. Een 
lastige start maar je hebt je er kranig doorheen geslagen. Dank voor alles wat je de kinderen hebt bijgebracht. 
Succes verder! 
 
Wieger heeft het afgelopen jaar in de groepen 5A en 7A gewerkt. Wieger, bedankt voor de aandacht en de leuke 
verhalen en je eigenheid. Wieger gaat op een school in Den Haag verder. 
 
Lydia is in april bij ons in dienst gekomen en draaide mee in 1-2B en de opgestarte instroomgroep. Zij was eerder 
via Pool West, de invalpool, regelmatig op school te zien om in te vallen. Lydia heeft besloten om toch meer 
invalwerk te gaan doen. Wellicht zien we haar nog terug als invalster. 
 
Afscheid nemen van mensen is altijd lastig. Maar het is voor beide kanten weer de start van een nieuw begin. Wij 
wensen hun het allerbeste voor de toekomst. 
 
Verwelkomen nieuwe leerkrachten en de conciërge 
Als je op school afscheid neemt van collega's dan is het vervolg dat je nieuwe collega's gaat verwelkomen.  
Lisette Bosch komt 2 dagen werken in groep 5A. 
Erica de Jonge komt werken in groep 5B. 
Nicolette van Vliet wordt 2 dagen de juf in groep 6B. 
Naast Nicolette komt Caroline de Jong weer terug. Zij heeft een jaar geleden een zijstap gemaakt maar is weer 
terug op Het Noorderlicht als juf in groep 6B. 
Arthur Blanker komt 16 uur als conciërge werken. Hij zal op maandag-, woensdag-, 
donderdag- en vrijdagochtend zorgen dat alles op rolletjes loopt op Het Noorderlicht. 
Allen van harte welkom bij ons. We hopen dat jullie veel werkplezier gaan ervaren! 
 

Kalenders 

In tegenstelling tot een eerder bericht worden de kalenders voor het nieuwe schooljaar uitgedeeld tijdens de 

inloop op 27 augustus. 



Parro 
 
De afgelopen maanden hebben verschillende groepen Parro uitgeprobeerd. Dit is voor bijna alle ouders en voor 
alle leerkrachten heel goed bevallen. 
We gaan vanaf het nieuwe schooljaar werken met Parro. Parro is te downloaden op je telefoon, of te bereiken via 
talk.parro.com. 
De inloggegevens zijn dezelfde als gebruikt worden om in te loggen bij het Ouderportaal. Het Ouderportaal wordt 
nog gebruikt voor het aanpassen van gegevens en het inzien van cijfers. In de toekomst gaan het Ouderportaal en 
Parro meer samenwerken.  
 
Doordat we Parro gebruiken, komen de site (zoals we die gewend waren te gebruiken tenminste) en 
Schoolgesprek te vervallen. We gaan de app namelijk gebruiken voor: 

 Het delen van foto’s en berichten vanuit de klas 

 Contact tussen ouders en leerkrachten 

 Absenties doorgeven 

 Gespreksplanner voor het inplannen van de voortgangsgesprekken 

 Huiswerk delen via de agendafunctie 

 Studiedagen, vrije dagen, vakanties en bijzonderheden komen in de kalender van Parro 
Belangrijk om de app geïnstalleerd te hebben dus! We hebben veel zin om de app te gaan gebruiken en zijn 
benieuwd hoe het ons allemaal bevalt! 
Wanneer er onduidelijkheid is of er lukt iets niet in het gebruiken van Parro, kunt u mailen 
naar ict@hetnoorderlicht.unicoz.nl. 

Verandering inzet vrijwilligers 
Komend schooljaar worden de vrijwilligers die afgelopen jaren pleinwacht voor ons gedaan hebben, op een 
andere manier ingezet. 
Bij de kleuters zullen zij de pleinwacht doen. De kleuters eten met hun eigen juf en spelen buiten als de juf pauze 
heeft, onder toezicht van de pleinwachten. 
De groepen 3 t/m 8 gaan onder begeleiding van hun eigen leerkracht buiten spelen. Zij zullen de 10 uur pauze en 
de lunchpauze onder toezicht van de vrijwilligers in de klas houden. 
 
Aanmelden broertjes en zusjes 
Als u nog een jong kind onder de 4 jaar heeft dat nog niet is aangemeld bij Het Noorderlicht, wilt u dit dan in het 
nieuwe schooljaar doen. Voor ons is het fijn om wat betreft formatie op tijd te anticiperen op nieuwe 
aanmeldingen.  
Als u ouders kent die nog op zoek zijn naar een school voor hun peuter, vraag of zij een kennismakingsafspraak op 
Het Noorderlicht willen maken. U bent onze ambassadeurs! 

Van de medezeggenschapsraad (MR) 
 
Wist u dat… er uiteraard een MR is op Het Noorderlicht? Hierin nemen drie leerkrachten zitting (Christine, Nika en 
Peter) en drie ouders (voorzitter Mirjam Nanne-van Wingerden, Frank Verbeek en Sander de Koster). De MR 
denkt en beslist mee over onder andere het beleid en de begroting van de school.  
 
De notulen van de laatste MR-vergadering van 14 juni (en die daarvoor) vindt u op de website van Het 
Noorderlicht:  https://hetnoorderlicht.unicoz.nl/notulen/. Neem er eens een kijkje!  
 
Heeft u vragen of opmerkingen aan de MR, of wilt u volgend schooljaar eens het openbare deel van de MR-
vergadering bijwonen, stuur dan gerust een mailtje naar mr@hetnoorderlicht.unicoz.nl. 

mailto:ict@hetnoorderlicht.unicoz.nl
https://hetnoorderlicht.unicoz.nl/notulen/
mailto:mr@hetnoorderlicht.unicoz.nl


Prentenboekjacht 
 
Deze zomer mogen alle Zoetermeerse kinderen zoeken naar een prentenboek. De prentenboekenjacht lijkt op de 
berenjacht die vorig jaar populair was bij ouderen en kinderen. Buurtbewoners zetten toen een knuffelbeer 
achter hun raam waarna kinderen ze konden zoeken. Dat leverde leuke wandelingen op, en een spannende jacht 
naar nieuwe beren. 
Bibliotheek Zoetermeer stuurt deze zomervakantie kinderen de straat op met de opdracht prentenboeken te 
vinden. De bieb hoopt dat Zoetermeerders massaal prentenboeken achter het raam plaatsen de komende 
weken.   
Voor de kinderen is het daarna zaak om de gratis Prentenboekenjachtkaart te downloaden via bibliotheek-
zoetermeer.nl. In de vestigingen in het Stadshart, Rokkeveen en Oosterheem liggen ze ook klaar. Wij hebben deze 
kaart al bij de bijlage gedaan.  
De jacht wordt geopend op zaterdag 17 juli, de eerste dag van de grote vakantie. Wie zestien kinderboeken spot 
mag een veld afstrepen op de kaart en eventueel de titel erbij schrijven. Een volle kaart levert een vingerpopje op 
bij een van de drie bibliotheken.  
Voor de Prentenboekenjacht is aanmelding niet nodig.  

Cultuur op school 
 
Een passend gedicht, uitgekozen door juf Annemarie; haar laatste activiteit als cultuurcoördinator…. 
 
 



Ronald McDonald huis 

Twee maanden geleden begonnen wij met sparen voor het Goede Doel: materiaal voor het Ronald Mc Donald huis.  
Jullie als kinderen van Het Noorderlicht is gevraagd om lege flessen in te zamelen zodat wij iets leuks voor het Ronald 
McDonald huis konden kopen. Vanaf de eerste dag zagen wij jullie enthousiasme en o.a. een bolderkar voorbijkomen waar 
de eerste flessen werden ingezameld.   
Wij konden het Ronald McDonald huis al snel informeren dat jullie zoveel bonnen/geld hadden opgehaald dat wij veel mooie 
spullen konden kopen. Hier waren zij heel blij mee en zij gaven ons een leuk lijstje met de wens voor o.a. poppen, spellen, 
boeken, kaarten, postzegels, servies.   
Op 7 juli hebben wij vanuit de OR met 3 kindjes van school de spullen langsgebracht. Flynthe, Eden en Diya vonden het eerst 
even spannend, maar ook heel leuk om mee te gaan. Zij zijn eerder ook in een Ronald McDonald huis geweest. Dit vanwege 
zichzelf of hun broertje. Dit was voor hen dan ook een mooie afsluiting.  
Zoals jullie op de foto zien werden de vele cadeaus goed ontvangen. Heel erg dank namens ons en het team van Ronald 
McDonald huis in Den Haag.   
 
De Ouderraad 

Musical groepen 8 
 
Na weken van oefenen, decor verven, kleding en spullen verzamelen, was het dan zover…. Vorige week hebben 
de groepen 8 op resp. woensdag 7 en vrijdag 9 juli hun eindmusical opgevoerd op het Picasso College! Wat 
hebben de kanjers van beide groepen staan stralen! Het was geweldig dat we binnen de geldende kaders konden 
spelen voor live publiek in de zaal en het publiek dat via een (afgeschermde) livestream mee keek.   
Al was het beperkt, "iets is niets maar dan zonder n ervoor…!” 
Via deze weg willen wij nogmaals iedereen bedanken die deze musical mede mogelijk heeft gemaakt. 
   
Maar het bleef niet bij het feest van de musical... maandag 12 juli hebben we een knaller van een eindfeest 
gehad! Door een aantal ouders was er een tot in de puntjes georganiseerd 'black and white' feest voor de 
groepen 8! De lege patatzakjes en de achtergebleven glitters op de vloer zijn de stille getuigen van een spetterend 
eindfeest. Ouders, bedankt!!  
 
Tot slot hebben we eergisteren, dinsdag 13 juli, van de groepen 8 afscheid genomen en de school “uitgegooid”! 
Op naar het VO. Maar nu eerst genieten van een welverdiende vakantie! Blijf gezond en tot ziens oud-
Noorderlicht-leerlingen!   
 
Groeten van het team van Het Noorderlicht 



 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN….. 

 

 

 

 

Wandeltocht Zoetermeer 
 
Midden in deze zomervakantie, op zaterdag 7 augustus 2021, organiseert Netwerk Zoetermeer, i.s.m. Sportief 
Wandelgroep Zoetermeer de Wandeltocht Zoetermeer. 
Afstanden zijn, 5, 10, 15, 25 en 40 km. 
 
De 5 en de 10 kilometer (met puzzeltocht!) zijn uitermate geschikt om met vrienden, familie (al dan niet met 
kinderwagen, rolstoel) of collega’s te wandelen. 
  
Deelnemers aan de 10 km kunnen tussen 10:00 en 14:00 uur starten en deelnemers aan de 5 km tussen 10:00 – 
15:00 uur. 
Aanmelden kan op de dag zelf bij het startbureau bij: ARV Ilion, Van der Hagenstraat 36, 2722 NT Zoetermeer. 
Deelname kost: € 5,00 pp  (bij groepen vanaf 10 personen € 4,00 pp). 
 
 
 
 

Piëzo TalentenAcademie 
 
Na de zomervakantie gaan we bij de Piëzo TalentenAcademie kijken naar beroepen in de media en communicatie. 
Zo krijgen we een gastles van aan journalist en een persvoorlichter en gaan we op werkbezoek naar onder andere 
een radiostudio. Dit blok besteden we, hoe kan het ook anders met zo’n onderwerp, extra aandacht aan de 
vaardigheid communiceren en zullen de kinderen zelf ook hun eigen stukjes voor de krant schrijven! Volop leuke 
en leerzame activiteiten. 
 
Meer informatie vindt u op bijgevoegde flyer. 
  
Aanmelden: https://stichtingpiezo.nl/projecten/piezo-talentenacademie/ 

Geuzenloop 
 
Op zondag 26 september is er de 18e editie van de Geuzenloop Zoetermeer 
Meer informatie kunt u vinden op de website:  http://geuzendag.nl/geuzenloop/ 

Bijlagen: 
 
• Flyer Piëzo TalentenAcademie Media en Communicatie 
• Bingokaart prentenboekjacht 
• Nieuwsbrief Schoolformaat 
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