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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Jullie hebben ongetwijfeld de persconferentie afgelopen dinsdag gezien of de 

berichtgeving erover gelezen.  

 

Vrijdag 17 december is onze laatste schooldag van 2021. Morgen sluiten we het 

jaar 2021 op school met een kerstviering af en om 14.15 uur gaat de 

kerstvakantie in.  

 

Noodopvang 

De school blijft volgende week alleen open voor noodopvang. De noodopvang is 

bedoeld voor ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. Ten 

aanzien van cruciale beroepen is de regel van de overheid als één van de twee 

ouders een cruciaal beroep heeft, dan wordt ouders verzocht hun kind zelf op te 

vangen.  

Mail de directie als u gebruik moet maken van de noodopvang, zodat de school 

weet op hoeveel kinderen er gerekend moet worden. Let wel: het is geen 

onderwijs dat wij bieden, louter opvang, dat betekent net als thuis fijn spelen en 

bij elkaar zijn. 

 

De BSO is volgende week beschikbaar op de gewone tijden na de schooltijd. Op 

donderdagmiddag vanaf 12.00 uur en vrijdag kunnen zij ook kinderen opvangen. 

U zult dit met de Drie Ballonnen (Junis) zelf moeten afspreken.  

 

Terugblik op het kerstdiner 

Wat kijken we terug op een leuk kerstdiner gisteren. In het donker naar school en 

op je mooist gekleed. Het was genieten met elkaar en er werd goed gegeten. Vol 

trots lieten de kinderen hun meegebrachte hapjes zien en vertelden vol overgave 

wie dit gemaakt had. Bij elkaar weer een prachtig buffet en een mooie 

herinnering voor de kinderen. Ouders bedankt voor jullie bijdrage hierin! 

 

Terugblik op 2021 

2021 Begon in januari met een volledige lockdown. Wij boden thuisonderwijs aan 

en u als ouders worstelden zich door de maand heen. Het werk van de kinderen, 

het eigen werk alle beperkingen die opgelegd werden. Het viel niet mee. 
 

Agenda 

Vr. 17 dec. - Kerstviering in de groep, 
     Leerlingen 12.00 u vrij 
Ma. 20 dec. 
t/m 7 jan. - Kerstvakantie 
Ma. 10 jan. - Proostmoment 
Vr. 11 feb. - Studiedag, leerlingen vrij 



Hetzelfde gold voor de leerkrachten, zij misten de aanwezigheid van de leerlingen, probeerden zoveel mogelijk 

contact te houden en een lesrooster en de lesinhoud samen te stellen. Zorgen voor noodopvang op school. Met 

daarbij de opvang van hun eigen kinderen of familie. Kortom het was voor iedereen het behouden van balans. 

Maar........ook dat lukte weer! 

 

Op school liep ook de sollicitatieprocedure voor het vinden van een nieuwe directeur. In april kwam Maaike 

Bergsma op Het Noorderlicht. Voortvarend werd de herijking van de visie van de school opgepakt. U heeft daar in 

de vorige nieuwsbrief over kunnen lezen. Het team gaat door met alle plannen voor goed onderwijs op Het 

Noorderlicht! 

 

Samen met Maaike startte ook de nieuwe oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Ook zij zijn, samen met 

de personeelsgeleding, voortvarend aan de slag gegaan om positief kritisch het beleid van de school te volgen.  

 

De vaccinaties zijn vanaf april gestart en lopen als een rode draad door het hele jaar heen. 

 

Tussendoor gingen vele vakantiereisjes niet door. Allerlei beperkende maatregelen zorgden ervoor dat we niet 

onbevangen op vakantie konden gaan.  

 

Op school hielden wij het doel voor ogen om zoveel mogelijk door te laten gaan. Natuurlijk met restricties, maar 

veelal lukte het om activiteiten te organiseren. 

 

Contacten met u als ouder gingen veelal via Teams. Niet altijd fijn, maar wel praktisch.  

 

In juli namen we afscheid van juf Annemarie van Dongen die met pre-pensioen ging. Wij hebben met een leuk 

feest haar loopbaan op Het Noorderlicht kunnen afsluiten.  

 

Een paar leerkrachten besloten van werkgever te veranderen of maakten andere keuzes. Maar daar hebben we 

weer andere onderwijskanjers voor terug die zorgen dat het positieve leerklimaat en het onderwijs doorgaan. 

 

Dan hebben we ook nog de ouderraad. Zij staan met raad en daad klaar om ons te helpen. Veel meer op de 

achtergrond dan we gewend zijn, maar zeker actief. Met creatieve oplossingen zorgden zij ervoor dat er toch 

aangepaste feestjes gevierd konden worden. Het afscheid van groep 8 dit schooljaar was daar een prachtig 

voorbeeld van. Ouderraadsleden , enorm bedankt voor jullie inzet in 2021! 

 

Ik wil deze terugblik positief afsluiten. Wat zijn wij toch flexibel! Ondanks alle beperkingen zoeken we de 

positiviteit op. We maken nog steeds plezier en zoeken naar oplossingen met respect voor ieder ander. Dit zullen 

we in 2022 weer verder moeten doen. Met elkaar zetten we onze schouders eronder.  

 

Het team van Het Noorderlicht wenst u allen fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe. 



Oproep verkeersouder 
 
Wij zijn (met spoed) op zoek naar een verkeersouder! 
 
Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen 
bewegen. Concreet betekent dit dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie en zich, 
samen met gemeente en ouders, inspant voor een verkeersveilige schoolomgeving. 
 
De verkeersouder op onze school heeft als taken: 

 Aanwezig zijn bij netwerkbijeenkomsten (voor zover dat mogelijk is). Er is in ieder geval ook altijd één 
leerkracht aanwezig van de werkgroep Verkeer. 

 Samen met de werkgroep Verkeer ideeën ontwikkelen over verkeersmaatregelen.  

 Ondersteunen bij communicatie over het halen en brengen van de kinderen en het verkeersgedrag van 
ouders. 

 
Heeft u interesse, meldt u zich dan aan door een mailtje te sturen naar Nika: 
nika.vankeulen@hetnoorderlicht.unicoz.nl.  

Prietpraat 
 
Prietpraat uit groep 1/2C: 
 
“Juffrouw, hoeveel kinderen mogen er vandaag in de Jezushoek?”  (De levende kerststal). 
 
Prietpraat uit groep 1/2B: 
 
“Juf, deze bladzijde zit helemaal anderstekop!” 
 
Een groep 2 leerling over een verliefde groep 1 leerling: 
“Juf, hij moet echt minder kusjes gaan geven, hoor. Aan het eind van de dag is heel mijn jas nat”. 
 
Terwijl de juf even met de pop in haar armen staat: 
Leerling: “Juf, ben jij de moeder van baby Jezus?” 
Juf: “Ik heet toch geen Maria?” 
Leerling: “O nee. Dat kan niet.” 
 

Bijlagen 
 

 Flyer Piëzo TalentenAcademie “ontmoet mensen met spannende beroepen” 

 Flyer Piëzo TalentenAcademie “Online taart  bakken” 

 Flyer Harpe Davids, oliebollenactie 2021 
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Thema: Feestdagen in gescheiden gezinnen 
 
Beste ouders, 
 
Hierbij de vierde nieuwsbrief van het schoolmaatschappelijk werk. De feestdagen staan weer voor de deur. Voor 
gezinnen die niet meer bij elkaar zijn, kan dit extra uitdagingen met zich meebrengen. Het kan een hele kunst zijn 
om het voor iedereen zo gezellig mogelijk te maken.  
 
De tips die we hierbij kunnen geven, zijn: 
 
 Je kind staat op de eerste plaats. In je afweging helpt het jezelf af te blijven vragen of het leuk / fijn / prettig 

is voor je kind. Blijf respectvol naar elkaar en geef het goede voorbeeld.  
 Maak tijdig afspraken over de invulling en verdeling van de feestdagen. Houd de afspraken voor je kind zo 

eenvoudig en overzichtelijk mogelijk. 
 Deel informatie met de andere ouder. Zeker bij schoolgaande kinderen is de decembermaand een drukke 

maand met allerlei extra activiteiten. Het is helpend voor je kind wanneer beide ouders hiervan op de   
hoogte zijn zodat je je betrokkenheid kan tonen bij wat je kind meemaakt. 

 Maak nieuwe tradities.  
 
Als je hier meer over wilt lezen, bekijk dan eens onderstaande sites. Ook interessant voor samengestelde gezinnen! 
 
https://www.echtscheiding-wijzer.nl/nieuws/hoe-kom-ik-de-feestdagen-door-na-een-scheiding.html 
 
https://nieuwestap.nl/tips-om-feestdagen-na-een-scheiding-feestelijk-te-houden/  
 
https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/samengesteld-gezin-tips-voor-stressvrije-kerstdagen 
 
 
Bij Het Scheidingspunt Zoetermeer werken deskundigen op het gebied van kind en scheiding 
(www.scheidingspunt.nl) en waar je terecht kunt voor vragen. 
 
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, schroom dan niet om contact met mij te zoeken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Quist (school maatschappelijk werker) 
s.quist@schoolformaat.nl 
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Kerst 
 
Wat was het gisteravond gezellig in alle groepen. De kinderen zagen er prachtig uit en het eten was heerlijk! We 
willen alle ouders hartelijk bedanken voor al het lekkers, er is van gesmuld. 
 

HET TEAM VAN HET NOORDERLICHT WENST U: 


