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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Het is deze week erg stil op school….. De groepen 8 verblijven in Amerongen en we 
hebben gehoord dat het daar erg gezellig is. De leerlingen ondergaan allerlei 
proeven, want ze beleven hun eigen “Expeditie Amerongen”. 
 
Gisteren is een aantal teamleden op visite geweest en zij hebben mee mogen 
genieten van de kampsfeer. Er werd voorwerp-bingo gespeeld, een actief spel 
waarbij de groepjes voorwerpen op hun grote bingokaart moesten leggen. 
Hiermee konden de kinderen kamppunten voor hun groep behalen. Iedereen deed 
heel enthousiast mee, wat was het gezellig! 
De kampleerkrachten werden ook een beetje ontlast door hun bezoekende 
collega’s; zij hoefden deze avond niet voor het eten en de koffie of thee te zorgen. 
 
Morgenmiddag vertrekken de kampgangers weer richting Zoetermeer; groepen 8, 
we hebben jullie gemist op school! 
 
 
 
 

Agenda 

Vr. 1 okt. - Groep 8 terug van kamp 
Do. 14 okt. - Schoolfotograaf 
Vr. 15 okt. - Studiedag, leerlingen vrij 
Ma. 18 okt. 
t/m vr 22 okt  - Herfstvakantie 
Do. 26 okt.  - Luizencontrole 
Wo. 10 nov. - Studiedag, leerlingen vrij 



Versoepelingen binnen het basisonderwijs 
 
Zoals u in de persconferentie heeft kunnen horen, gaan we in het dagelijks leven steeds verder versoepelen waar 
het de basisregels rondom corona betreft. Zoals wij u al eerder bericht hebben houden wij nog steeds een slag 
om de arm. De reden hiervoor is dat wij de continuïteit van het lesgeven zoveel mogelijk willen voortzetten.  
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat er kinderen naar huis moeten vanwege quarantaine van andere 
kinderen of personeel. De meeste kinderen zijn tenslotte nog niet immuun en niet gevaccineerd. De 1,5 
meterregel wordt landelijk vanaf 25 september echter geheel losgelaten. Wij willen u verzoeken om toch nog 1,5 
meter aan te houden ten opzichte van andere volwassenen op het schoolplein en in de school.  
 
Bij één besmetting hoeft niet de hele klas meer in quarantaine. Alleen de nauw betrokken leerlingen hebben nog 
quarantaineplicht. Dit zal met de GGD worden afgestemd. Ouders van de betreffende leerlingen zullen door 
school worden geïnformeerd en worden door de GGD opgenomen in het bron- en contactonderzoek.  
 
U bent welkom in de school als u een gesprek heeft met de leerkracht of als u even iets moet afgeven. Bij corona 
gerelateerde klachten vragen wij u om niet naar school te komen en een testafspraak te maken. Wij willen u, uw 
kinderen en ons personeel zo goed mogelijk beschermen tegen coronabesmettingen.   
 
We horen veel positieve geluiden over het halen en brengen van de kinderen. We willen dit voorlopig zo houden.  

Ouderraad zoekt nieuwe leden! 
 
De Ouderraad zoekt nieuwe, enthousiaste ouders die de Ouderraad de komende jaren willen versterken. Daarbij 
zijn we vooral op zoek naar ouders van leerlingen in de onderbouw.   

 
De Ouderraad bestaat volledig uit ouders van Noorderlicht-leerlingen en we 
komen ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. Onze andere taak is het organiseren en 
coördineren van alle belangrijke feesten (Sinterklaas, Kerst en Pasen), de sportdag, 
de Kinderboekenweek en het schoolreisje. Met veel enthousiasme proberen wij 
van alles een feest te maken en zo iedereen een leuke dag te bezorgen.   

Pinksteren 
 
Op onze kalender staat één vrije dag niet vermeld en dat is maandag 6 juni 2022. 
Deze maandag is het Tweede Pinksterdag en uiteraard zijn de leerlingen dan vrij. 

Mad Science komt op school! 
 
Binnenkort is het zover!   
Op dinsdag 5 oktober komt de Mad Science professor ook een show geven voor de groepen 1 t/m 3 !  
Alle kinderen van groep 1 t/m 3 krijgen een flyer mee naar huis en kunnen zich voor de naschoolse cursus 
inschrijven. 
 
De kinderen worden vanaf 5-11-2021 zes weken lang iedere vrijdag meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties!  Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de 
wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.   
 
Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers!  
 
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 13-10-2021 en vol=vol.  Nu al 
nieuwsgierig? Bekijk hier de speciale junior lessen of klik op het inschrijfformulier.  

https://magazine.mad-science.nl/vliegdraaienbibber/lesoverzicht/
https://inschrijven.mad-science.nl/


Schoolfotograaf 
 
De schoolfotograaf komt op donderdag 14 oktober naar Het Noorderlicht. Dit jaar wordt er een foto met witte 
achtergrond met een rode stoel gemaakt. 
Alle kinderen gaan onder schooltijd individueel op de foto en op een klassenfoto. Alle broers en zussen van een 
gezin die allemaal op Het Noorderlicht zitten, gaan ook tijdens schooltijd op de foto! Dus wanneer er nog een 
broer of zus niet (meer) hier op school zit, gaan deze kinderen niet onder schooltijd op de foto.  
Deze dag zal er geen gym zijn. 
 
Vindt u het leuk om weer een foto met broers of zussen die niet allemaal op school zitten te laten maken? Dan 
kan dat na schooltijd. In de hal bij de directie van de school komt vanaf vrijdag 1 oktober een intekenlijst te 
hangen. 
Zorgt u dat u echt op tijd bent wanneer de foto’s na schooltijd gemaakt worden? 
Zo voorkomen we oponthoud en lange wachttijden. 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar: rebecca.brauer@hetnoorderlicht.unicoz.nl 

Kinderboekenweek 
 
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek.  
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje. Bruna 
wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne 
boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  
Zo werkt het: koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever 
het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het 
totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de 
schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  
Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen 
dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  

Nieuwsbrief Schoolformaat 
 
Beste ouders van IKC het Noorderlicht,  
 
Bij deze stuur ik de eerste nieuwsbrief na hopelijk                       
een goede zomer voor u. 
Inmiddels zijn alle kinderen weer gestart op school. 
Dit betekent dat zij weer te maken hebben met alle klasgenootjes en andere sociale contacten die daar ook zijn.  
Naast dat dit heel leuk en gezellig kan zijn kan dit bij kinderen ook spanning te weeg brengen. 
 
De start van het schooljaar wordt in het onderwijs ook wel de Gouden weken genoemd. 
Dit staat in het teken van groepsvorming waarin leerlingen en leerkrachten elkaar en de groepsregels weer gaan 
leren kennen. Hierin wordt een goede basis gelegd voor een fijne sfeer in de klas. 
Voor kinderen is het hierbij van belang om weerbaar te zijn om beter met plaag/pest gedrag om te kunnen gaan. 
Helaas gaat dit niet bij alle kinderen vanzelf, daarom geven wij u tips hoe u hier thuis met uw kind aan kan 
werken. 

 

Vriendelijke groeten, 
 
Suzanne Quist 
s.quist@schoolformaat.nl 

06-50457268 

mailto:s.quist@schoolformaat.nl


Tips om uw kind weerbaar te maken tegen pesten; 
• Vergroot het zelfvertrouwen van uw kind. Dit kunt u doen door uw kind zoveel 

mogelijk zelf oplossingen te laten bedenken, positief te leren denken en uw kind 
complimenten te geven.   

•  Geef uw kind inzicht in hoe het overkomt op anderen. Misschien is uw kind zich 
niet bewust van zijn houding en welk effect dit heeft.  Ga eens samen met uw 
kind voor de spiegel staan en oefen verschillende houdingen: onzeker, zelfverze-
kerd, boos of verlegen, zodat uw kind dit verschil ervaart. 

• Oefen met uw kind om een stevige houding te hebben.  (Denk aan een stevige 
boom of aan een trotse pauw) Als uw kind stevig voor de spiegel heeft gestaan, 
zal het merken dat deze houding helpt om je zeker te voelen en voor jezelf op te 
komen. Eventueel kunt u rollenspellen doen om hiermee te oefenen. 

• Neem regelmatig de tijd om te kletsen met uw kind. Zo weet u wat uw kind bezig 
houdt en kunt u  situaties bespreken. 

• Bespreek samen welke manier van reageren kan helpen. Vaak wordt ‘negeren’ 
als oplossing genoemd maar dat kan heel lastig zijn, zeker als uw kind zich       
geraakt voelt. Misschien kunt u met uw kind een van de volgende manieren /    
reacties bespreken; 

 

 Duidelijk je grens aangeven: ‘Ik vind het niet leuk dat je …., hou ermee op!’ 

 Zelfrespect tonen:  ‘Dat is jouw mening, ik vind het wel mooi’. 

 Je schouders ophalen en zeggen: ‘Pfff,  ‘Boeiend’. 

 Negeren en stevig weglopen.  

 Naar andere kinderen toegaan die wel aardig doen. 

 Hulp zoeken bij de leerkracht of een andere volwassene, bijv. in de buurt gaan 
staan. 

 

Ga in gesprek op de plaats waar het pesten voorkomt. Maak het bespreekbaar!!! 

https://www.apetrotsekinderen.nl/leer-jouw-kind-positief-zichzelf-te-denken/


Vaccinatiecampagne GGD in Zoetermeer 

Prikken zonder afspraak op stadhuis Zoetermeer  
De GGD start in Zoetermeer in het Stadhuis-Forum een mobiele vaccinatielocatie. Vanaf woensdag 29 september a.s. 
kunnen mensen terecht voor hun vaccinatie. Ze zijn open op woensdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. U vindt de locatie via 
de ingang van het stadhuis aan het perron van de RandstadRail.  
Voorlopig is de locatie open op 29 september, 6, 13 en 20 oktober. Zoek de actuele informatie over locaties en tijden op via 
de QR code.  

Bakwedstrijd 

Doet u ook mee aan de wedstrijd 'Heel Noorderlicht bakt'? Deze actie is mede mogelijk 
gemaakt door een enthousiaste ouder en stichting Oosterfaantje. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief stelt de stichting zich aan u voor.  
 
Hieronder de spelregels nog een keer:  
 

• Stuur een bakfoto via Parro bij deelname. 

• Neem een klein stukje taart mee naar school. Verpakkingsmateriaal voorzien van   
        naam en groep 

• Meedoen kan t/m 8 oktober.  

• Per bouw wordt er door het proefteam een winnaar gekozen. 
 

Typetuin 

Er zijn voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan met de typecursus! Uiteraard worden de cursisten 
hierover geïnformeerd. 
Inschrijven is nog steeds mogelijk, er is nog plaats in de groep. 
 
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. De cursus duurt 13 schoolweken. 
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur  
Leslocatie: BS Het Noorderlicht, Spitsbergen 5 2721 GP ZOETERMEER  
 
Prijs  
185 euro (incl. examen)  
 
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.  
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  





Bijlagen: 
 
• Brief met informatie vanuit de kinderopvang 
• Informatiebrief Oosterfaantje 
• Flyer rommelmarkt Oosterfaantje 

 

       Ik en jij 
 

Ik ben ik 

en jij bent jij 

Ik een hij en jij een zij 

Allebei anders 

en toch 

samen  

wij 

Kinderopvang 
 
Vanaf 1 januari a.s. gaan Junis, De Drie Ballonnen en PeuterStart samen verder onder de naam Juni 
Kinderopvang.  
Meer informatie hierover vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 


