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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Wat is het enorm fijn voor de maatschappij dat de horeca, sportscholen, cultuur 
en ondernemers weer aan de slag kunnen. Al is dit nog onder strikte 
voorwaarden.  
 
Afname Citotoetsen 
De afname van de Citotoetsen van de groepen 3 t/m 8 is in volle gang, een 
uitdaging doordat vaak niet de complete klas aanwezig is. Op het moment zijn er 
ongeveer tussen de 45-50 kinderen per dag afwezig. Deze kinderen zullen de 
Citotoetsen op een later moment maken/inhalen. 
Het risico dat leerkrachten besmet raken door deze besmettelijke variant van het 
coronavirus is ook aan de orde. En... er is ook nog de gewone griep. Elke dag zijn 
we bezig met het bemensen van groepen. Tot op heden is dit nog gelukt met 
inspanning van teamleden die bereid zijn extra te komen werken. Chapeau voor 
hen! 
 
Zelftesten groepen 6 t/m 8 
De levering van de zelftesten op school voor de groepen 6 t/m 8 is vertraagd. We 
hebben nog geen zicht wanneer deze binnenkomen. Zo gauw we ze ontvangen 
delen we weer uit aan de leerlingen van deze groepen. 
 
Parromelding bij afwezigheid/ziekte 
Wilt u uw kind bij ziekte elke dag in Parro ziekmelden? Veel ouders vergeten dit 
te doen. 

Agenda 

Vr. 11 feb. - Studiedag, leerlingen vrij 
Wo. 16 feb. - Adviesgespr. groep 8 
Do. 17 febr. - Adviesgespr. groep 8 
Do. 24 febr. - Juffen/meestersfeest 
    Leerlingen 12.00 u vrij 
Do. 24 febr. - Portfolio 2 mee 
Vr. 25 feb. - Studiedag, leerlingen vrij 
Ma. 28 feb.  
tm vr. 4 mrt - Voorjaarsvakantie 
Wo. 9 t/m - Voortgangsgesprekken 
vr. 18 mrt.   groep 1 t/m 7 
Ma.21 maart - Studiedag, leerlingen vrij 

Kangoeroewedstrijd 
 
Op donderdag 17 maart a.s. zal de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd weer gehouden 
worden voor de groepen 5 tot en met 8.  
Dit is een reken-/wiskundewedstrijd met allerlei leuke opgaven waar de kinderen 
op een creatieve manier een oplossing voor moeten zoeken.  
De kinderen kunnen zich bij hun eigen leerkracht opgeven door het strookje met 
naam en groep in te leveren en daarbij gepast de € 3,50. Opgeven kan tot 20 
februari. 
We hopen dat er weer veel kinderen meedoen dit jaar! 
 
 



Traktaties 
 
Het is natuurlijk een speciale dag wanneer uw kind jarig is.  
Op Het Noorderlicht moedigen wij gezonde traktaties aan. Een traktatie is een extraatje bij het vieren van een 
feestelijk moment, zoals een verjaardag. Voor jonge kinderen is een traktatie al snel een hele maaltijd. Daarom is 
het belangrijk dat de traktatie niet te groot is en niet te veel calorieën bevat! 
 
Wij vinden op school dat een verjaardag of een feest een bijzonder moment is dat niet dagelijks voorkomt en dat 
het dus mogelijk moet zijn om aan de kinderen een traktatie te geven. 
Wij hebben echter ervaren dat de traktaties jaarlijks groter worden en dat sommige ouders elkaar ook proberen 
te overtreffen. We willen u daarom vragen om goed na te denken over de traktatie. Geen hele zakken vol met 
snoep en plastic speelgoedjes. Een kleine, liefst gezonde, traktatie is net zo leuk en wel zo gezond. 
Op deze website vindt u inspiratie: www.gezondtrakteren.nl  

Van de medezeggenschapsraad 
 
Aanstaande maandag 31 januari om 20.00 uur is er weer een MR-vergadering. De MR vergadert via Teams. De 
agenda vindt u op de website. Ook staan hier de notulen van de vorige MR-vergadering van 13 december.  
Neem hiervoor een kijkje op MR | Basisschool Het Noorderlicht Zoetermeer (unicoz.nl). 
 

Prietpraat 
 
Leerling: “Hé juf, was jij net gênant aan het  praten?” 
Juf: “Uhhh...nee. Ik was als volwassene aan het praten”. 
 
Leerling: “Juf, zullen we schooltje gaan spelen?” 

https://hetnoorderlicht.unicoz.nl/or-mr/


 

 

 

 

 

 

 

Wat doet de Jeugdtandverzorging bij u op school? 

 Gebitscontrole met uitgebreide poetsinstructie in onze Dental Car die 2x per jaar bij de basisschool staat.  

 Fluoridebehandeling: om het glazuur te beschermen na doorbraak van de elementen  

(daarna 1 uur niet eten, drinken of spoelen). 

 De ouders van de kinderen in groep 1 en 2 ontvangen een afspraakkaartje thuis om met hun kind naar de Dental Car 

te komen voor poetsinstructie en gebits-controle. Zij halen/ brengen zelf hun kind uit/ naar de klas. NB: de kinderen 

van groep 3 t/m 8 halen wij uit de klas voor controle, tenzij u heeft aangegeven er altijd bij te willen zijn.   

 

Alle behandelingen vinden plaats op afspraak in ons behandelcentrum  

 Als er uit de controle op de Dental Car blijkt dat er een behandeling nodig is, krijgt uw kind een afspraakdatum mee 

voor op ons behandelcentrum. Deze afspraak bevestigen wij per mail.  

 In groep 6 vindt er eenmalig een controle plaats op ons centrum. U wordt hiervoor samen met uw kind uitgenodigd. 

U kunt dan met de tandarts het wisselen en een eventuele beugel bespreken.  

 Bij een matige mondhygiëne nodigen wij de ouders en hun kind uit voor een extra  

poetsinstructie om handige tips te geven! 

 

 

 

 

Is uw kind nog geen patiënt bij ons?  

U kunt uw kind aanmelden via onze website www.jtv-zoetermeer.nl   

of u kunt bellen naar 079 – 34 22 877. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeugdtandverzorging Zoetermeer  

Wist u dat….. 

 wij peuter- wengroepjes hebben voor kinderen en ouders vanaf 2,5  jaar. In deze groepjes krijgen ouders  

 informatie over eet- en drinkmomenten, poetsen en duim en speengedrag.   

 Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de tandarts en de tandartsstoel. 

 

 kinderen bij de Jeugdtandverzorging welkom zijn tot 18 jaar.  

 

 de kosten voor tandheelkundige behandelingen tot 18 jaar vergoed worden vanuit de   

 basiszorgverzekering. 
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