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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
De meeste startgesprekken zijn geweest en ook de informatieavond van de 
kleuters en groep 3 zijn goed bezocht. Heel fijn om elkaar weer te zien in de 
school! 
 
De medezeggenschapsraad heeft de eerste vergadering er weer op zitten. Op de 
website kunt u de notulen lezen. 
 
Ophalen leerlingen 
 
We zien steeds meer ouders bij het ophalen van de kleuters op de speelplaats 
staan. Dat is toegestaan, maar wel aan u het verzoek om zo dicht mogelijk bij de 
hekken te wachten op uw kind(eren). De leerkrachten willen graag het overzicht 
houden en ook de ouders die buiten het hek wachten kunnen zien. We willen de 
veiligheid van alle kinderen waarborgen.  
 
Denkt u er ook aan om uw hond buiten het hek te houden? 
 
Luizencontrole 
 
Afgelopen weken heeft de luizencontrole plaats gevonden. De school is luizenvrij 
op dit moment. De ouders die hierbij hebben geholpen bedankt weer!  
De volgende luizencontrole zal na de herfstvakantie zijn. 
 
Mad Science 
 
Er hebben zich weer 56 kinderen aangemeld voor de naschoolse Mad Science 
lessen. De kinderen zijn in 3 groepen verdeeld en morgen, vrijdag 17 september, 
starten de eerste lessen. De ouders van de kinderen die zich hiervoor hebben 
opgegeven hebben hierover een bericht gekregen. Op vrijdag 29 oktober is de 
laatste les.  
 
De kinderen gaan rechtstreeks na schooltijd naar de lessen toe. De leerkrachten 
zorgen ervoor dat zij in het juiste lokaal terechtkomen. De lessen duren een uur. 
Na afloop kunt u hen weer ophalen. 
 
 

Agenda 

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 
Do. 14 okt. - Schoolfotograaf 
Vr. 15 okt. - Studiedag, leerlingen vrij 
Ma. 18 okt. 
t/m vr 22 okt  - Herfstvakantie 
Do. 26 okt.  - Luizencontrole 



Uw school maatschappelijk werker: 
              
Mijn naam is Suzanne Quist en ik zal dit jaar starten op Het Noorderlicht als school maatschappelijk werker 
(SMW’er). Ik zal op dinsdag tot 12.45 aanwezig zijn op school.  
 
Als u de indruk heeft dat het met uw kind niet goed gaat, kunt u hier natuurlijk zelf met uw kind over praten. U 
kunt stimuleren dat uw kind op school contact zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leer-
kracht zijn of de intern begeleider. De intern begeleider kan een leerling aanmelden bij het school maatschappelijk 
werk. Een gesprek met een school maatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te krijgen. Zo kan 
uw kind in elk geval ook op school ondersteuning krijgen bij zijn of haar vraag.  
 
Wat bieden wij? 
Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW). Ons doel is kinderen en 
jongeren te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de hulpvraag. Samen met u, 
school en de leerling bepalen wij welke vorm van hulp het best past. Samenwerken en het bieden van passende 
zorg vormen de basis van onze inzet. 
 
Werkwijze  
Als SMW’er maak ik deel uit van het zorgteam van Het Noorderlicht.  
Ik ondersteun uw kind bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Ik neem daar-
voor altijd contact met u op. Ook kunt u zelf om een gesprek verzoeken of vragen om 
advies en informatie.  
De hulp is kortdurend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit:  
 

Individuele begeleiding van het kind  
Ondersteuning aan de ouders  
Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie 

 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Quist 
s.quist@schoolformaat.nl 
06-50457268 

mailto:s.quist@schoolformaat.nl


Casting De Hou’t Schoon 5MinutenShow 

De Hou 't Schoon 5MinutenShow! is een programma om kinderen bewust te maken van zwerfafval en 
afvalscheiding. We zoeken daarvoor kandidaten uit de gemeente Zoetermeer.  
 
Het programma verhuist van RTL Telekids naar YouTube en werkt samen met de gemeente Zoetermeer. De 
gemeente vindt het belangrijk dat we de kinderen in de gemeente nog bewuster maken van zwerfafval en 
afvalscheiding. Alle beetjes helpen toch? Het programma was afgelopen 3 seizoenen op nationale tv met andere 
deelnemende gemeentes en met veel succes!  
 
Wij zijn op zoek naar leerlingen van groep 5-8 die het leuk vinden om mee te doen aan dit educatieve 
spelprogramma. Er vinden dit seizoen opnames plaats in jullie gemeente met alleen kinderen die hier vandaan 
komen.  
Eerst houden wij op woensdag 22 september een kleine casting bij Seghwaert op Dreef. Na schooltijd. Er is dus 
een klein beetje haast bij. Op zaterdag 2 oktober hebben we dan de opnames in gemeente Zoetermeer. Zowel de 
casting als de opnames zijn volledig coronaproof en met in achtneming van de door het kabinet en RIVM gestelde 
maatregelen.  
 
Hoe de casting, (auditie)dag, en de draaidag eruit gaan zien kunt u zien op een filmpje 
: https://www.youtube.com/watch?v=KfH1YMFrdCI   
 
In de bijlage vindt u ook een informatiebrief. Alle info is ook nog te vinden 
op  www.5minutenshow.nl  

Van de taalexpertisecommissie: voorlezen is belangrijk! 
 
Binnenkort is het weer Kinderboekenweek, dat is hét moment om extra te gaan (voor)lezen. Maar waarom is 
(voor)lezen nu zo belangrijk? 
We willen graag dat onze kinderen opgroeien tot geletterde volwassenen. Als je om je heen kijkt zie je eigenlijk 
overal taal, maar stel je voor dat je geen idee hebt wat er staat? Dan wordt het best wel lastig om je weg te 
vinden, letterlijk en figuurlijk.  
Lezen is heel belangrijk voor het leren - om kennis op te doen, maar daarnaast bevordert het de fantasie, de 
creativiteit, het laat kinderen op avontuur gaan of juist ontsnappen aan het 'avontuur' van naar school gaan en 
het helpt ontspannen. Ook stimuleert lezen de sociaal emotionele ontwikkeling. Het leert kinderen om zich in te 
leven in een ander maar ook hoe ze kunnen reageren op elkaar.  
Vanaf groep 3 leren kinderen lezen. Vanaf dat moment willen we dat kinderen 'kilometers maken'. Denk even aan 
het leren lopen, fietsen, zwemmen. Dit kunnen de meeste mensen ook niet in één dag, daar is oefening voor 
nodig. Zo werkt het ook met (leren) lezen. Genoeg redenen om vooral héél véél te gaan (voor)lezen.   
 

Prietpraat I 
 
In de klas zijn we bezig met de letter 'd' 
Juf: "Kent er iemand nog een woord met de letter 'd'?" 
Meisje: "ja, uhhh... zo'n slinger die papa's hebben" en wijst op haar borst.  
Oftewel: een (strop)das! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KfH1YMFrdCI
http://www.5minutenshow.nl/


Bijlagen: 
 
• Flyer KRAGT-training, een groepstraining voor meer zelfvertrouwen voor kinderen vanaf 6 jaar 
• Informatiebrief opnames De Hou’t Schoon 5MinutenShow 
• Flyer gemeente Zoetermeer, sport– en spelactiviteiten 
• Informatiebrief BTC, gratis teninisles 

Prietpraat II 

De juf pakt tijdens het eten en drinken een naald, draad en pittenzakjes die tijdens de gymles open zijn gegaan.  
Kind: "Juf, je lijkt wel een oma, haha!"  
Juf: "Je bedoelt dat ik op een dokter lijk, die de pittenzakjes moet hechten?"  
Kind: "Nee, echt op een oma."  
 
Tijdens de gymles, midden op het klimrek, een harde kreet. De juf schrikt zich een hoedje.  
Juf: "Gaat het? Wat is er aan de hand?"  
Kind: "Mama is met brengen het kusje vergeten!"  
Juf: "Oooohhh, ik heb er geloof ik nog wel één."   
(Kusje bovenop het haar)  
Kind: "Dank je." (Klimt vrolijk verder.)  
 
Kind: "Juf, jij bent een regenboogdrol."  
Juf: "O, is dat iets leuks?"  
Kind: "Dat is een emotie (emoji)."  
Juf: "Is het een positieve emotie? Word je er blij van?"  
Kind: "Ja!"  
Juf: "Dan wil ik wel een dagje een regenboogdrol zijn, denk ik."  
 
Kind, zingend vanaf de wc: "Ju-uf, ik ben klaa-aa-aar!"  
Juf zingend terug: "Dan vee-eeg je je bi-i-llen af."  
Kind zingend: "Da-at heeeeb ik al geda-aaan, maa-aar je moet het co-o-ontro-le-ren."  
Juf zingend: "Da-at doen je oouu-ders thui-uis."  
Kind zingend: "O-o-o-ké!"  


