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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en heeft genoten van de 
vrije tijd met elkaar.  
Inmiddels zitten de eerste dagen erop; wat was het weer gezellig om elkaar te 
zien, alle vakantieverhalen te horen en er is ook alweer hard gewerkt door de 
kinderen.  
De groepen zijn enthousiast gestart en deze weken zijn de Gouden Weken van de 
Kanjertraining in de groep. Centraal staat het vormen van de groep, klassenregels 
maken en elkaar leren kennen. 
Laten we er met elkaar een goed en gezellig schooljaar van maken! 

Agenda 

Di. 7 sept. - Mad Science gr. 1 t/m 3 
Wo. 8 sept. - Info-avond gr. 1 t/m 3 
Wo. 8 sept. t/m 
vr. 17 sept. - Startgesprekken  
    groep 4 t/m 8 
Ma. 20 sept. - Studiedag, leerlingen vrij 
Vr. 24 sept. - Mad Science gr. 4 t/m 8 
Ma. 27 sept. 
t/m vr. 1 okt. - Kamp groep 8 

Parro 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar werken alle groepen met Parro. Parro is te 
downloaden op uw telefoon of te bereiken via talk.parro.com.  Inmiddels hebben 
de meeste ouders Parro al gedownload. Mocht dit nog even aan de aandacht 
ontsnapt zijn, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? Er wordt belangrijke informatie 
gedeeld. 
Wij verzoeken u ook om in Parro de privacy-voorkeuren door te geven en in het 
Ouderportaal de naam-, adres– en woonplaatsgegevens en de 
noodtelefoonnummers te controleren. 
Wellicht ten overvloede: onder schooltijd kan een leerkracht niet  reageren op 
een persoonlijke mail.   

Piëzo TalentenAcademie 
 
Op dinsdag 31 augustus is de Piëzo TalentenAcademie weer gestart met 
“beroepen in de media en communicatie”.  Hierna volgen er tot en met 12 
oktober nog 6 bijeenkomsten voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar, waarbij we 
ook bij bedrijven op werkbezoek gaan. 
U kunt hier meer over lezen in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Luizencontrole 
 
Sabine van der Helm is de coördinator van de luizencontrole. Een luizencontrole 
gepland op één dag, gaat niet lukken. 
Zij heeft dit nu op dinsdag 7 en woensdag 8 september gepland. De verdeling 
over de groepen is nu nog niet bekend. 



Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin 
Schrijf nu in want vol = vol! 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 
 
Voor wie? 
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 
Ook voor kinderen met dyslexie. 
 
Wanneer is de typecursus? 
Startdatum: maandag 4 oktober 2021 
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur 
Leslocatie: BS Het Noorderlicht, Spitsbergen 5 2721 GP ZOETERMEER 
 
Prijs 
185 euro (incl. examen) 
 
Waarom blind leren typen? 
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en 
kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder 
begeleiding leert typen van een type-coach. 
 
De klassikale cursus van de Typetuin 
Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.  
De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door. 
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.  
Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule. 
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 
Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat 
langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces. 
 
Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 
 
Aanmelden 
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
Vol = Vol. Schrijf dus snel in. 
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  
 

Met vriendelijke groeten,   

 
Team van de Typetuin 

https://www.typetuin.nl/aanmelden/start
mailto:info@typetuin.nl


Kennismakingsles hockey 
 

MHCZ is de hockeyvereniging in Zoetermeer. Bij ons kan iedereen op zijn/haar eigen niveau hockeyen.  
 
Wil jij weten of hockey iets voor jou is? Dan ben je welkom op de kennismakingslessen in september/
oktober 2021. Die worden gegeven door onze eigen junioren.  
 
Zondag 19 september 2021 is de eerste training. 
 
Ben je tussen de 4 en 13 jaar? Dan ben je welkom!  
 
Je betaalt € 5 per les.  
 
Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig! Er zijn 
hockeysticks voor iedereen en de trainers hebben er zin in! 
 
Inschrijven en meer informatie via www.kennismakingscursus.nl  

Bijlagen: 
 
• Flyer WVZ, kennismakingscursus Synchroonzwemmen 
• Informatie Piëzo TalentenAcademie, Beroepen in de media en communicatie 
• Flyer Perron Oosterheem  Poppentheater 

Kennismakingscursus Synchroonzwemmen 
 
Synchroonzwemmen is een veelzijdige sport. Net als bij ballet beweeg je op muziek, maar dan in het water. Het is 
een mooie, maar tegelijkertijd intensieve sport, waar je kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en ritmegevoel 
voor nodig hebt. Vind je het leuk om kennis te maken met deze bijzondere zwemsport en ben je in het bezit van 
de zwemdiploma’s A en B, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan de kennismakingscursus 
Synchroonzwemmen bij WVZ. 
Meer informatie vindt u in de bijgaande flyer. 

Behandeling van hoofdluis volgens het RIVM 

Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen met een grondige aanpak te beginnen. Zolang er luizen of 
nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. 
 
Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een fijntandige kam. Volg de volgende stappen: 
• Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar en spoel nog niet uit. 
• Bescherm de ogen met een washandje en kam met een gewone kam de klitten weg. 
• Pak dan een fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Begin bij het 

ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere oor. Vastgeplakte neten kunt u 
eventueel losweken met azijn. 

 
U kunt behandelen met een anti-hoofdluismiddel bij het constateren van hoofdluis. 
 
Is een kind behandeld dan mag het weer naar school. Vergeet u niet de leerkracht in te lichten zodat er een brief 
meegegeven kan worden om andere ouders attent te maken op het controleren van hun kind op hoofdluis. Zo 
helpen we elkaar om hoofdluis onder controle te houden. 


