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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Wist u dat juf Nicole vandaag haar 12,5 jarig jubileum in het onderwijs viert? Van 
harte gefeliciteerd Nicole! Je mag trots zijn op je jaren ervaring en we zien je 
altijd enorm genieten van jouw kleuters!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouders zijn weer welkom in de school!  
Hieronder nog even de herhaling van de versoepeling van de coronaregels: 
 Het halen en brengen zullen we voorlopig nog even zo houden. We ervaren 

dit zelf als erg prettig, het is rustig in de school en de lessen beginnen op 
tijd. We hebben ook van veel ouders gehoord dat ze dit het liefste zo 
houden. We zullen deze afspraak in maart met het team en de MR 
evalueren. 

 We mogen weer klassen doorbrekende activiteiten doen. Dat betekent dat 
we weer meer kunnen samenwerken met de parallelgroep en het 
tutorlezen na de vakantie weer kan starten.  

 Het isolatieadvies na besmetting is ingekort van zeven naar vijf dagen en 
het quarantaine-advies van veertien naar tien dagen. Dit kan de druk op 
het tekort aan leerkrachten ten gevolge van quarantaine mogelijk enigszins 
verlichten, maar met het hoge aantal besmettingen zal de uitval van 
leerkrachten hoog blijven. De onderbreking van de voorjaarsvakantie geeft 
weer wat lucht hierin. 

 Vanaf 25 februari geen dringend advies meer voor het gebruik van 
mondkapjes in de school en geldt de anderhalve meter maatregelen niet 
langer. 

 De zelftesten blijven beschikbaar voor het onderwijspersoneel en 
leerlingen uit groep 6, 7 en 8. 

 
 

Agenda 

Vr. 25 feb. - Studiedag, leerlingen vrij 
Ma. 28 feb.  
tm vr. 4 mrt - Voorjaarsvakantie 
Di. 8 mrt - Luizencontrole 
Wo. 9 t/m - Voortgangsgesprekken 
vr. 18 mrt   groep 1 t/m 7 
Ma.21 mrt - Studiedag, leerlingen vrij 
Ma. 28 mrt - Fietsles groepen 4 
Di. 29 mrt - Ontruimingsoefening 
Do. 14 april - Studiedag, leerlingen vrij 



Herinnering ouderbijdrage 
 
In de vorige nieuwsbrief is abusievelijk het verkeerde rekeningnummer van de ouderraad genoemd. 
Onderstaand nogmaals  het verzoek van de ouderraad, ditmaal met het juiste rekeningnummer. 
 
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 
NL61INGB008882570  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.   
 

Voortgangsgesprekken 
Vandaag krijgen alle leerlingen hun portfolio 2 mee naar huis. 
 De voortgangsgesprekken voor groep 1 t/m 7 staan gepland tussen 9 en 17 maart na de voorjaarsvakantie.  
Een aantal leerkrachten doet de voortgangsgesprekken nog online. U hoort dat van de leerkracht(en) van uw 
kind. 
Groep 8 heeft vorige week een adviesgesprek gehad. Zij hebben geen voortgangsgesprekken.  
Maandag 21 februari is vanaf 8:00 uur gestart met de inschrijving voor de ouders met meerdere kinderen op Het 
Noorderlicht. 
Dinsdag 22 februari is gestart met de inschrijving voor alle ouders. De inschrijving sluit morgen, op vrijdag 25 
februari om 14:00 uur.   
 
Luizencontrole 
We kunnen na de voorjaarsvakantie de luizencontrole weer oppakken. 
Dinsdag 8 maart wordt de hele school gecontroleerd op luizen. Luizenouders weer welkom in de school! 
 
Juffen- en meesterfeest 
Wat is er vandaag genoten van het juffen-en meesterfeest. In mooie discokleding werden de juffen en de 
meesters verwend. Stralend kwamen de leerlingen binnen en de juffen en meesters werden rond dezelfde tijd 
toegezongen. Er werd genoten van speurtochten, disco, spelletjes ….kortom plezier met elkaar gemaakt. 
Dank u wel voor alle verwennerijen. We wensen u allen een fijne voorjaarsvakantie! 
 
 

Verslag MR vergadering online 
 
De medezeggenschapsraad heeft in de vergadering van 31 januari gesproken over onder andere de schoolvisie, 
de diverse lopende actiepunten van de MR en het klimaat op school (warmte en ventilatie). U kunt de notulen 
nalezen op MR | Basisschool Het Noorderlicht Zoetermeer (unicoz.nl)!  
Als u vragen heeft aan de MR, stuur dan gerust een mailtje naar mr@hetnoorderlicht.unicoz.nl.  
De eerstvolgende MR vergadering is op maandag 28 maart om 20.00 uur. 

 

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


Namens de werkgroep gedrag: 
 
Kanjertraining 
 
Sinds deze maand zijn er in de klassen blauwe petten te vinden in plaats van zwarte petten. De petten worden in 
de klassen gebruikt om gedrag bespreekbaar te maken. 
 
De zwart (vanaf deze maand de blauwe pet) met witte pet staat voor kracht, stoer en leiderschap.  
De rood met witte pet staat voor humor, vrolijkheid en plezier.  
De geel met witte pet staat voor vriendelijkheid, aardig en lief doen.  
De witte pet staat voor vertrouwen, samenwerken en respect voor het leven in de breedste zin van het woord. 
 
In de basis vertegenwoordigen alle petten positieve eigenschappen. Als er geen basis van vertrouwen en respect 
meer is ontstaat er een situatie waarbij er te veel van het goede is. Te veel kracht wordt bazig gedrag en te veel 
vrolijkheid wordt melig en vervelend gedrag. Te lief wordt slijmerig gedrag en bij te veel vertrouwen verandert 
het in naïviteit. 
 
De kleuren van de petten hebben niets met huidskleur te maken. Kanjertraining is tegen elke vorm van 
discriminatie of racisme. Vanaf de start van de Kanjertraining is het uitgangspunt: ‘je mag jezelf zijn, maar kies 
ervoor om het goede te doen’. 
 
Toch merken we ook dat gekleurde petten soms gevoelig liggen en dit maakt dat zowel de Kanjertraining als onze 
school ervoor heeft gekozen om de zwarte petten te vervangen voor de blauwe petten. 
 
Smileyposter  
 
Sinds deze maand hangt er in de groepen 3 t/m 8 een smileyposter in de klas.  
Met de smileys wordt duidelijk aangegeven welk gedrag we van de kinderen prettig vinden en dus graag zien. In 
de groene kolom zien we dat het kind blij wordt van zijn gedrag. Ook klasgenoten, leerkracht en ouders vinden 
het fijn dat het kind zich op deze manier gedraagt. Het is dus prima om je zo te gedragen. 
 
In de tweede, roodpaarse kolom zien we dat het kind zich anders opstelt. De meeste klasgenoten voelen zich hier 
niet prettig bij. Alleen zijn/haar vriendjes vinden het mogelijk wel leuk. De leerkracht en ook de ouders zijn niet 
blij met het gedrag. We vinden dus dat dat gedrag niet in de klas thuis hoort. Misschien kunt u hier thuis op 
aansluiten, zodat we dezelfde Kanjertaal spreken voor onze kinderen. De poster hangt ook in de klas om hem bij 
voorkomende gevallen te kunnen bespreken. Ook tijdens het buitenspelen worden ongelukjes en ruzietjes met 
deze poster in gedachten opgelost. 

 
 



De leerlingenraad 
 
Er is een leerlingenraad. Daar zitten 8 kinderen in. Dat zijn Juliette, Marc, Ties, Frederique, Levi, Lana, Rens en 
Loek.   
Samen met de juffen, meesters en directrice gaan zij dit jaar hun best doen om de school te verbeteren en een 
nieuw lakje te geven. Er is nu al over veel gepraat, vooral over Blink. Dat is de nieuwe methode waarmee de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 nu op Het Noorderlicht natuur, geschiedenis en aardrijkskunde doen. De 
meningen zijn verschillend, sommige groepen vinden Blink fijn werken, sommige groepen niet.  
Ook heeft de leerlingenraad het in de afgelopen vergadering gehad over een ideeënbox om het voor iedereen 
een fijne school te maken en een vragenlijst. Op deze vragenlijst kunnen alle kinderen van groep 5 t/m 8 invullen 
wat zij van Blink vinden. De volgende vergadering is op dinsdag 8 maart. Dan komt er natuurlijk ook weer een 
update in deze nieuwsbrief.   
 
Geschreven door: Levi, groep 7A 

Prietpraat 
 
Uit de kleutergroepen: 
 
Kind: “Ik ga misschien op vakantie naar Spanje. En als de pieten vrij zijn, dan kan ik met ze spelen!” 
 
Tijdens een lesje “voelen met de handen zonder te kijken” werd er een weggooi-mondmasker als oogmasker 
gebruikt. (Het masker werd binnenstebuiten gebruikt). 
Het tweede kind dat aan de beurt was: “Is dit wel coronaproof?” 



Feest 
 
Hoeraaaaaa! 
Op 24 februari was het tijd voor een groot feest, namelijk: 
 
Het juffen- en meestersfeest! 
 
Alle juffen en meesters hebben op deze dag hun verjaardag gevierd. 
Het thema van dit jaar was disco en de hele aula was ook omgetoverd in een grote discotheek! 
De kinderen en de leerkrachten hadden allemaal hun mooiste dansoutfit aangetrokken en overal hingen slingers 
en glitterende discolampen. 
Daarnaast zijn alle juffen en meesters ontzettend verwend met allemaal mooie cadeaus. 
 
We willen iedereen namens alle juffen en meesters ontzettend bedanken voor deze verwennerij en de kinderen 
voor het geweldig leuke feest! 
 



Cultuurflits  -  vakantietips voorjaarsvakantie 

CULTUURFLITS - VAKANTIETIPS VOORJAARSVAKANTIE 2022 
Kunst, cultuur & techniek 
 
Dinsdag 1 maart 
Maak je eigen stoere tijdelijke tattoo 
 
Een anker, een draak of toch een mooie bloem? Maak zelf een stoer ontwerp voor op je arm!  
In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen tussen de 8 en 12 jaar langskomen in het museum voor een creatieve 
workshop. Gedurende de kinderactiviteit leer je wat een tattoo is, waarom mensen er eentje willen en of het 
stoer is om er eentje te hebben. Ook ga je zelf aan de slag. Je ontdekt waarom jij stoer bent en hoe je een 
zelfgemaakte tijdelijke tattoo maakt die laat zien hoe stoer je bent 
 
Ouders kunnen tijdens de workshop in de tentoonstelling Spierballen, Stiletto’s en Superhelden ontdekken hoe 
stoer zij zijn. 
 
Locatie: Museum De Voorde 

 Tijdstip:  15:00 tot 16:00 uur 

 Kosten: De kinderactiviteit kost €5,00 per deelnemer. Ouders betalen entree voor het museumbezoek of 
nemen plaats in ons museumcafé 

 Houd je rekening met onze corona-maatregelen tijdens je bezoek? Aanmelden is noodzakelijk: Klik hier om 
je aan te melden 

  
Met de Respect! Route kunst snuiven en een frisse neus halen tijdens een kunstzinnig fietsritje in Zoetermeer 
Startend bij de buitenkunst van ‘Respect! Perspectieven in de hedendaagse Kunst’ rij je langs de kunstwerken van 
de kunstenaars uit de tentoonstelling in de publieke ruimte. Want wist je dat bijvoorbeeld kunstenaar Marjolein 
Mandersloot zowel beestjes in Museum De Voorde als bij het Kerkenbos heeft staan? Na een sportieve en 
informatieve route dwars door de wijken van Zoetermeer, plof je neer in ons museumcafé voor een verkoelend 
óf verwarmend drankje. Wanneer je op adem bent gekomen, is het tijd voor een bezoek aan onze hedendaagse 
kunsttentoonstelling. Hier ontmoet je onder andere de kunstwerken van de kunstenaars die je hebt leren kennen 
tijdens de route. 
 
Locatie: Museum De Voorde 
Prijs: 15,00 p.p. (12,00 p.p. voor museumkaarthouders). Toegangskaarten online te koop of bij de balie. Inclusief: 

route, één consumptie in het museum café, bezoek Respect! Perspectieven in de hedendaagse Kunst. Gehele 
looptijd tentoonstelling beschikbaar 

  
Kinderactiviteiten in Bibliotheek Forum 
In de voorjaarsvakantie zijn er van maandag tot en met vrijdag van 14.00  
tot 16.00 uur activiteiten en workshops voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

 
Er zijn activiteiten met robotjes waar je leert programmeren, de Boekfiets is er, een 
boekenproeverij en een Boek en Film middag. De toegang is gratis! 
Bekijk de website voor het actuele programma 
 

Bijlagen: 
 
 Nieuwsbrief schoolmaatschappelijk werk, febr. 22, emotieregulatie en helpende gedachten 
 Flyer Rico’s winterspelen in het Silverdome 
 Flyer Glow in the dark MEGA sport– en spelinstuif in De Oosterpoort 
 Informatie Piëzo TalentenAcademie, beroepen in groen en duurzaam 
 Informatie Voedingscentrum, gezond eten en drinken voor kinderen in de basisschoolleeftijd 

https://museumdevoorde.nl/te-zien/spierballen-stilettos-en-superhelden/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchH3eljpXlBS4k6fWSKzH_AxDhP5Re_bUNHk0150rzdwQM-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchH3eljpXlBS4k6fWSKzH_AxDhP5Re_bUNHk0150rzdwQM-w/viewform?usp=sf_link
https://museumdevoorde.nl/te-zien/respect-perspectieven-in-de-hedendaagse-kunst/
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/jeugd-en-jongeren/6-12/forumkids/Vakantiepagina.html

