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Beste ouders,
Na de persconferentie van afgelopen dinsdagavond is het duidelijk dat een aantal
ingetrokken coronamaatregelen weer ingevoerd gaat worden, zoals de
mondkapjesplicht in openbare gebouwen. Het aantal besmettingen loopt op dus
dit vraagt actie van iedereen. Ook op school bemerken wij dat er meer
besmettingen binnen de gezinnen worden vastgesteld. Lastig voor iedereen,
omdat naast corona ook griepvirussen rondwaren. Met elkaar moeten we voor
1.5 meter afstand zorgen. Op dit moment hebben wij (nog) geen nieuw
coronaprotocol van de GGD gekregen. Zo gauw we dit ontvangen, delen wij dit
met jullie.
Portfolio 1
Morgen krijgen alle leerlingen hun eerste portfolio mee naar huis. Na de
startgesprekken in september kunt u zich via Parro aanmelden voor een
voortgangsgesprek over uw kind.
Studiedag a.s. woensdag
Woensdag 10 november heeft het team weer een studiedag. Het zal de laatste
bijeenkomst met als thema “De visie” zijn. U hoort over de herijkte visie in een
latere nieuwsbrief meer.
Sintfeest
Volgende week zaterdag verwelkomen we Sinterklaas weer in het land. Zoals u in
deze nieuwsbrief kunt lezen, is de werkgroep alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor een gezellig Sintfeest. Een spannende tijd voor de kinderen
maar ook een leuke tijd waar jong en oud van genieten.

Agenda
Vr. 5 nov.
Vr. 5 nov.
9 t/m 25 nov
Wo. 10 nov.
Vr. 12 nov.
Do. 25 nov.
Wo. 1 dec.
Vr. 3 dec.
Ma. 6 dec.

- Portfolio 1 mee
- Mad Science gr. 1 t/m 3
- Oudergesprekken
- Studiedag, leerlingen vrij
- Mad Science gr. 1 t/m 3
- Schoenzetten gr 1 t/m 4
- Groep 5 t/m 8
Surprises inleveren
- Sintviering
Gr.1 t/m 4 12.00 u vrij
- Studiedag, leerlingen vrij

Vanuit de medezeggenschapsraad
Maandag 25 oktober vergaderde de MR over onder andere het jaarplan van de
school, de oudertevredenheidspeiling en de leerlingentevredenheidspeiling en
het lopende visietraject van de school. De vergaderdata, notulen en agenda's
van de MR-vergadering vind je op https://hetnoorderlicht.unicoz.nl/or-mr/.
De eerstvolgende MR-vergadering is op maandag 13 december.

Sint
De sinterklaascommissie is al druk bezig met alle voorbereidingen voor het grote feest op vrijdag 3
december a.s.
Zoals elk jaar kijken wij op school met alle klassen wel het Sinterklaasjournaal, maar hebben wij
daarnaast ons eigen verhaal. Dit jaar blijkt dat er rondom 'Het Noorderlicht' gestaakt wordt bij de
post waardoor alle pakjes en tekeningen niet helemaal goed terecht komen... Als dat maar goed
komt.
De groepen 5 t/m 8 hebben deze week lootjes getrokken voor de surprises, dus er mag gewerkt worden aan
surprises, gedichten en mooie cadeautjes uitzoeken.
Op donderdag 25 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen zetten op school, in
de hoop dat er iets inkomt natuurlijk. Dus zorg voor een extra schoen op deze dag. Vrijdag 26
november willen we graag met alle kinderen tegelijk de klas in om te zien of er iets in de schoen
zit. Wilt u er op letten dat uw kind écht op tijd is deze dag (net als alle andere dagen uiteraard).
In de volgende nieuwsbrief hopen we u meer te kunnen vertellen over het 'stakingsdilemma' van de post...

Volleybaltoernooi
Afgelopen herfstvakantie was het volleybaltoernooi voor de basisscholen van Zoetermeer. Het Noorderlicht had
maar liefst 5 teams die meededen. Wat hebben ze het allemaal goed gedaan. Bij groep 4/5 was er een team met
de tweede prijs. Gefeliciteerd Thomas, Twan, Daan, Bram en Ties!
Bij groep 6/7 was er ook een tweede prijs behaald. Gefeliciteerd Jack, Luka, Robin en Jurre!
Super knap gedaan. De prijzen staan te pronken bovenin de prijzenkast.
Alle ouders die hebben geholpen met het begeleiden; hartelijk dank voor jullie inzet.

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn klaar. U kunt ze online bestellen. De kinderen krijgen een flyer mee naar huis met stappen
hoe u de foto’s kunt bestellen.

Veiligheid voor alles
Gisteren hadden onze BHV-ers herhalingscursus. Ze weten precies hoe ze brandjes kunnen blussen! (Letterlijk en
figuurlijk).

Bericht City-Play:
Speelkleed Zoetermeer
We gaan weer richting de feestdagen! Wij hebben een uniek en superstoer stadskleed ontwikkeld
van Zoetermeer voor alle kleintjes uit de stad. Zo kunnen kinderen hun eigen stad leren kennen, leuk en
leerzaam tegelijk. Het speelkleed is erg populair en heeft zelfs al in veel lokale media gestaan.
Zie: https://www.speelkleed.nl/speelkleden/speelkleed-zoetermeer/

