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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Deze week zijn wij getroffen door een corona besmettingsgolf. 
Inmiddels 11 leerkrachten en een stagiaire die besmet zijn geraakt en gemiddeld 
tussen de 90 en 100 leerlingen afwezig. 
 
Konden we het begin van de week nog redden om inval te regelen met de extra 
inzet van onze collega's, na dinsdagavond lukte dat niet meer. Er kwamen 
meldingen van besmette leerkrachten bij. 
 
Noodgedwongen moesten we woensdag aan de ouders van vijf groepen vragen 
om hun kinderen thuis op te vangen. Geen fijne situatie voor u en ons, maar het 
lukte ons niet om voldoende bemensing te vinden. We staan met de rug tegen de 
muur. 
 
Een meevaller is dat tijdens de afname van de Citotoetsen de afgelopen weken 
het verzuim meeviel. Veel kinderen konden hun toetsen afronden. De leerlingen 
die dit niet gelukt is, halen nu de toetsen in. 
 
Voor alle zieken of personen in quarantaine beterschap en sterkte toegewenst! 

Agenda 

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 

Herinnering ouderbijdrage 
 
Inmiddels is voor ongeveer de helft van kinderen de ouderbijdrage betaald, 
bedankt hiervoor! Met deze bijdrage kan de OR leuke activiteiten organiseren 
voor alle kinderen van Het Noorderlicht, zoals de Kinderboekenweek, het 
Sinterklaasfeest, het kerstfeest, het Paasontbijt, het lustrum en zorgdragen voor 
versnaperingen op o.a. sport- en speldagen.    
 
Mocht de betaling even aan uw aandacht ontsnapt zijn, dan vragen wij u alsnog 
de bijdrage te betalen.  
Hiervoor kunt u het betaalverzoek in Parro gebruiken of het bedrag aan de 
ouderraad overmaken op rekening NL18 ABNA 0429 718 772 t.n.v. OR Het 
Noorderlicht o.v.v. ouderbijdrage naam + groep van uw kind(eren). De hoogte 
van deze bijdrage bedraagt € 30,00 per leerling.   
 



Citoresultaten in het ouderportaal 
 
Vanaf maandag zijn de citoresultaten van uw kind te zien in het ouderportaal. Eerder werd deze module pas 
opengezet nadat de portfolio’s mee naar huis gingen; we hebben ervoor gekozen dit moment te vervroegen. 
Vanwege de vele besmettingen en het hoge aantal afwezige kinderen kan het zo zijn dat de resultaten van uw 
kind nog niet zichtbaar zijn. De toetsen zullen eerst ingehaald moeten worden, voordat deze verwerkt worden en 
in het ouderportaal terechtkomen.  
De Cito-resultaten worden ook in het papieren portfolio toegevoegd. Mocht u naar aanleiding van deze 
resultaten vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met de groepsleerkracht tijdens het voortgangsgesprek na 
de voorjaarsvakantie.  

Verzoek medewerking onderzoek groep 6, 7 en 8 
 
Vorig jaar was ik, Irene Oostveen, leerkracht in groep 6 op Het Noorderlicht. 
 
Ik heb een vraag aan u. Vanuit mijn masteropleiding zijn we bezig met een onderzoek en daarvoor hebben we 
broer/zus-paren nodig. Dit zal mij (en mijn onderzoeksgroep) enorm helpen bij het afstuderen.  
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Alvast bedankt.  
 
Het gaat om het volgende: Vanuit de Universiteit Leiden doen wij onderzoek naar de omgang tussen broers en 
zussen met Virtual Reality. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar broers en zussen tussen de 9-15 jaar en een 
ouder/verzorger.  
 
Graag zouden we via uw school ons onderzoek onder de aandacht brengen van ouders en kinderen uit de 
groepen 6 t/m 8. Wat houdt het onderzoek in voor ouders en kinderen?  
Deelnemende kinderen vragen we een Virtual Reality taak te doen, waarin ze samen met hun broer of zus in 
verschillende alledaagse gezinssituaties terechtkomen (bijvoorbeeld samen een spel doen). Wij willen in Virtual 
Reality onderzoeken hoe broers en zussen op elkaar reageren in verschillende situaties.  
Naast de Virtual Reality taak zullen de kinderen een computertaak doen en zowel ouders als kinderen enkele 
vragenlijsten invullen.   
 
Het onderzoek zal plaatsvinden op de Universiteit Leiden en zal buiten schooltijd plaats vinden. Eventuele 
reiskosten van de deelnemers zullen vergoed worden. Uit eerder onderzoek met onze Virtual Reality taak blijkt 
dat kinderen het erg leuk vinden om mee te doen.  
Daarnaast verloten we 10 VVV-bonnen voor de twee deelnemende kinderen uit het gezin ter waarde van in 
totaal 50 euro.   
 
In de bijlage vindt u de mail voor ouders, een informatiebrief over het onderzoek en tevens een flyer voor de 
ouders en kinderen.  
Mocht u vragen hebben, kunt u natuurlijk bellen (tel: +31 71 527 6622) of mailen 
(berkelsvan@fsw.leidenuniv.nl).   
 
Wij hopen van harte dat u bereid bent deel te nemen aan ons onderzoek.  
 
Met vriendelijke groet,   
Irene Oostveen 



Hoog bezoek 
 
Jelte Petri uit groep 6A is een handtekeningenactie gestart voor een skatepark in Oosterheem. Hij heeft heel veel 
handtekeningen opgehaald, niet alleen op onze school, maar ook op andere scholen in de wijk en hij is zelfs langs 
de deuren gegaan om de actie te verspreiden. Er is namens Jelte ook een mail verzonden aan de fracties en 
volgende week gaat Jelte met zijn ouders inspreken bij de raad. 
Vandaag kwamen burgemeester Bezuijen en wethouder Ter Laak op school om de handtekeningen in ontvangst 
te nemen. Ook de bestuurder van de Unicoz, De heer Laenen, was hierbij aanwezig en uiteraard de leerlingen van 
groep 6A. Misschien vinden we binnenkort “Jelte’s Skatepark” in Oosterheem! 
 
 



Voorleeswedstrijd 
 
Dinsdag 8 februari heeft Emily uit groep 7B onze school vertegenwoordigd in de bibliotheek bij de lokale ronde 
van de voorleeswedstrijd! Ze heeft ontzettend mooi en goed voorgelezen en ze heeft daarover onwijs mooie 
complimenten van de jury gekregen!  
Er is een leerling van een andere school uitgekozen tot winnaar, maar deze ervaring was erg leuk om te hebben 
meegemaakt! Wij zijn in ieder geval super trots op Emily!  
  
 
 

Wijkzorgnetwerk 
 
Op www.wijkzorgnetwerk.nl vindt u diverse trainingen, cursussen, netwerkbijeenkomsten. Onderstaand slechts 
een paar voorbeelden: 
 
Groepstrainingen voor kinderen: Stoere Schildpadden en Dappere Dino's. 
Op maandagmiddag 7 en donderdagmiddag 10 maart gaan de groepstrainingen Stoere Schildpadden en Dappere 
Dino's voor kinderen van wie de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn van start.  
 
Weerbaarheidstraining Coole Kikker voor kinderen van 8-12 jaar 
De Coole Kikkertraining is een groepstraining die bestaat uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur en gaat 4 keer 
per jaar van start. Doelgroep zijn kinderen van groep 5 t/m 8 uit het basisonderwijs in Zoetermeer, die sterker 
willen worden in de omgang met andere kinderen en beter voor zichzelf willen leren opkomen. Er zijn nog enkele 
plekken vrij in de groep die in april van start gaat.  
 
Online cursus Puber in huis voor ouders van kinderen van 10-14 jaar, start 8 maart. 
Veel ouders ervaren de puberteit als een lastige periode, waarin zij soms niet meer weten wat ze moeten doen. 
Als ouder twijfel je tussen begeleiden en loslaten. Waar doe je goed aan? Bij de cursus Puber in huis kun je al je 
vragen stellen.  
 
Op de site van wijkzorgnetwerk vindt u meer informatie. 



Dode hoek-les 

Vorige week kwam een vrachtwagenchauffeur een les geven in groep 7A en groep 7B over de dode hoek van een 
vrachtwagen. Hij heeft uitgelegd wat de dode hoek is, welke voertuigen een dode hoek hebben en vooral 
hoeveel meter afstand je moet houden en waar je het beste kunt staan als je een vrachtwagen tegenkomt bij 
bijvoorbeeld een stoplicht. 
Daarna zijn de kinderen in kleine groepjes naar de vrachtwagen gegaan en mochten ze daar, terwijl ze in de 
vrachtwagen zaten, ervaren of ze hun klasgenoten naast, voor en achter de vrachtwagen konden zien of dat zij in 
de dode hoek stonden. Super leuk en leerzaam! Zeker voor het verkeersexamen in maart. 
 

 

 

Bijlagen: 
 
 Nieuwsbrief schoolmaatschappelijk werk, januari, thema voorlezen 
 Mail aan ouders groep 6, 7 en 8 betr. onderzoek Universiteit Leiden 
 Informatie Universiteit Leiden aan jongeren betr. onderzoek 
 


