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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Het is inmiddels lente. De afgelopen weken hebben we mogen genieten van 
prachtig lenteweer. 
 
De werkgroep paasviering is druk bezig met de voorbereidingen van het 
Paasfeest. Wat fijn dat we de Oosterkerk weer kunnen bezoeken met elkaar en 
daar onze Paasviering mogen houden. Omdat we een studiedag op 14 april 
hebben, vieren wij onze Paasviering op woensdag 13 april. U hoort hier van de 
werkgroep meer over. 
 
Tevredenheidspeiling leerlingen 
Zoals elk schooljaar wordt er tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie een 
vragenlijst aan de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 aangeboden waarin de 
mening van de leerlingen gevraagd wordt over de volgende onderwerpen: 
· De sfeer op school 
· De lessen op school 
· En vragen over de sociale veiligheid 
De vragenlijst wordt digitaal afgenomen en bestaat voor ieder onderdeel uit 5 
vragen. 
Alle scholen van Unicoz nemen deel aan deze tevredenheidspeiling en de 
veiligheidsmonitor wordt doorgestuurd naar de Inspectie Onderwijs. 
 
Tevredenheidspeiling ouders 
Dit schooljaar wordt ook aan de ouders gevraagd wat zij van de school vinden. 
Wij willen zoveel mogelijk respondenten en vragen u dus om via deze link naar de 
tevredenheidspeiling te gaan om de vragen te beantwoorden: 
 
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/HVFYTD8 
 
Het helpt ons enorm als u deze moeite voor de school zou willen doen. Wij 
analyseren, samen met de MR, de uitkomsten en halen hier speerpunten uit om 
het onderwijs, de school en de omgeving te verbeteren. 
 
Tevredenheidspeiling medewerkers 
Ook aan de medewerkers binnen de school is gevraagd om een vragenlijst in te 
vullen. Zij krijgen vragen over het welbevinden, de sociale veiligheid en de 
ontwikkelingen van de school. 
 
 
 
 

Agenda 

Vr. 1 april - Schoolshirts bestellen 
Wo. 13 april - Paasviering en Paaslunch 
Do. 14 april - Studiedag, leerlingen vrij 
Vr. 15 april - Goede Vrijdag,  
    leerlingen vrij 
Ma. 18 april - Tweede Paasdag, 
    leerlingen vrij  
Wo. 20 april - IEP toets groep 8A en 8B 
Wo. 20 april - NSCCT groep 5A en 5B 
Do. 21 april - IEP toets groep 8A en 8B 
Do. 21 april - NSCCT groep 7a en 7B 
Vr. 22 april - Koningsspelen, 12.00 vrij 
Ma. 25 april 
t/m 6 mei - Meivakantie 



Terugblik op onze studiedag van 21 maart 
In de ochtend is het team aan de slag gegaan met ontwikkelingsgericht werken. De drie pijlers: relatie, 
autonomie en competentie werden bekeken. Vooral autonomie is uitgebreid besproken binnen het 
ontwikkelingsgericht werken. 
 
We hebben een presentatie gehad van een leesmethode en in de middag zijn we aan de slag gegaan met Timo 
Hagendijk, missionair pionier & jeugdwerken Perron Oosterheem-Oosterkerk. Identiteit stond centraal. Hoe 
staan wij zelf in het geloof? Hoe willen wij geloof beleven? Past onze huidige godsdienstmethode nog bij ons? 
Een mooie bijeenkomst met het hele team waar respectvol met elkaars meningen werd omgegaan. Een pasklaar 
antwoord is er niet meteen, ieder heeft zijn of haar eigen beleving maar we hebben weer veel van elkaar geleerd 
en voor volgend schooljaar gaan we op zoek naar een andere godsdienstmethode. 
 
Het Noorderlicht is een school voor álle basisschoolleerlingen. Dus het maakt niet uit welke geloofsovertuiging of 
levensbeschouwing je aanhangt. Onze identiteit weerspiegelt in ons alledaagse gedrag: de omgang met elkaar, 
de waarden en normen die we de leerlingen meegeven. Op het Noorderlicht vieren wij samen de christelijke 
feesten. We vertellen de bijbehorende verhalen en vertalen deze naar de belevingswereld van de kinderen. 
 
Wij zien het als onze taak om de kinderen goed voor te bereiden op hun leven in de maatschappij. We leren aan 
hen hoe ze zich kunnen ontwikkelen tot kritische, verantwoordelijke en gelukkige burgers. Vanuit een veilige 
basis geven wij de leerlingen de kennis en vaardigheden mee, die zij later nodig hebben. De wereld leren 
ontdekken en begrijpen doe je niet alleen, maar in interactie met andere kinderen en met begeleiding van de 
leerkracht. Op het Noorderlicht leer je samen, van en met elkaar. 
 
Deze week: de week van het geld 
Het is de week van het geld. In de bovenbouwgroepen wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Er zijn 
gastlessen gegeven in de groepen om de leerlingen “geld”wijs of “verzekering”wijs te maken. 
 
Groep 6 doet op donderdag- en vrijdagmiddag mee met De Battle of the Schools, een wijkproject binnen 
Oosterheem met een aantal scholen.  
Het doel van dit project is: 
• bewustwording bij het omgaan met geld 
• het taboe ‘praten over financiën’ doorbreken 
• zichtbaar en toegankelijk zijn als organisaties 
 
Motto: Jong geleerd is oud gedaan. 
Op creatieve manier zal dit onderwerp met de groepen behandeld worden. 
U kunt over dit project verdere berichtgeving in de media verwachten. 

Theoretisch verkeersexamen groepen 7 
 
Op dinsdag 29 maart hebben beide groepen 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Ondanks dat we al heel 
veel geoefend en geleerd hadden, was dit voor veel kinderen best heel spannend. Maar al het werken loont, 
want… alle kinderen die dinsdag het theoretisch verkeersexamen gemaakt hebben zijn geslaagd!  
Hoera! Gefeliciteerd, heel goed gedaan! Op naar het praktisch verkeersexamen in mei!  

Prietpraat uit groep 1/2c 
 
Leerling: “Juf, ik ga in Zeeland wonen op vakantie!” 
Een ander kindje reageert: “Daar ben ik ook geweest, in Waterland!” 
 
Discussie in de groep: Wie was er eerst de kip of het ei… 
Leerling: “Ik weet het heel zeker, de kip! Dat staat in mijn Godboek!” 



Pasen 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Over een paar weken is het alweer Pasen. Op woensdag 13 april vieren we dit met de hele school. Deze dag 
hebben we les tot 14.15 uur. 
Om 09.00 uur heeft de hele school een Paasdienst in de Oosterkerk. Deze viering staat in het teken van je ogen 
openen om het moois in de wereld te zien. 
In de middag hebben we een Paaslunch in de eigen klas. 
Er komt nog een algemeen bericht in Parro wat we tijdens de Paaslunch gaan verzorgen. Ook zal er een oproep 
gedaan worden welke ouders er eieren willen koken op de dag zelf. Een vers gekookt eitje is toch het lekkerst! 
 
Vanaf maandag 11 april mag er een bord, beker en bestek voorzien van naam meegegeven worden aan uw kind. 
 
Houd aankomende week Parro in de gaten voor verdere informatie! 
 
Met vriendelijke groet, 
De werkgroep Pasen 

Inzameling  
 
Een bericht van de ouders van Sunn, Lévi en Josh Turfboer:  
 
Met dank aan alle ouders van groep 1/2B, 7B en 8B hebben wij geld en spullen ingezameld voor Oekraïne. 
Alles is direct gebracht naar een groep gezinnen die zonder spullen naar Nederland zijn gekomen.  
Wij hebben de mensen uit Oekraïne zelf thuis ontvangen en met hulp van een vertaler/tolk met hen gesproken. 
Wat waren deze mensen dankbaar! 

Piëzo TalentenAcademie 
 
Na de meivakantie kijken we bij de Piëzo TalentenAcademie naar beroepen in de sector gezondheidszorg. 
We hebben weer een heel gaaf programma. 
 
We gaan op werkbezoek naar het ziekenhuis.  
Een huisarts en een fysiotherapeut komen alles vertellen over hun beroep. En we kijken naar beroepen die voor 
balans zorgen, zoals de ergotherapeut en de gezondheidstrainer. 
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer. 
 
De link naar de website om aan te melden is: 
 https://stichtingpiezo.nl/projecten/piezo-talentenacademie/ 



Kennismakingslessen hockey 
 
MHCZ is de hockeyvereniging in Zoetermeer. Bij ons kan iedereen op zijn/haar eigen niveau hockeyen. 
 
Wil jij weten of hockey iets voor jou is? Dan ben je welkom op de kennismakingslessen. Die worden gegeven door 
onze eigen junioren. 
 
Zondag 8 mei 2022 is de eerste training. 
Ben je tussen de 4 en 13 jaar? Dan ben je welkom! 
Je betaalt € 5 per les. 
 
Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig! Er zijn 
hockeysticks voor iedereen en de trainers hebben er zin in! 
 
Inschrijven en meer informatie via www.kennismakingscursus.nl 

Breng beweging in de dag voor u en uw kind! 
 
Voor alle leeftijden is voldoende bewegen belangrijk voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Ondanks de 
toenemende bewustwording van een gezonde leefstijl en het belang van bewegen, voldeed 
in 2020 slechts 52,9% van de Nederlandse volwassenen aan de beweegrichtlijnen. Daarbij brengen Nederlanders 
van 4 jaar en ouder dagelijks gemiddeld bijna 9 uur zittend door. Veel zitten heeft nadelige gezondheidseffecten, 
daarom adviseren de beweegrichtlijnen veel zitten te beperken en voldoende beweging in de dag te brengen. 
Bewegen is goed, meer bewegen is beter.  
 
Voor de beweegrichtlijnen van het kenniscentrum sport en beweging klik op onderstaande link!  
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/ 

Bijlagen: 
 
• Flyer Piëzo TalentenAcademie 
• Flyer Anglia, cursus Engels 


