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Voorwoord

Het Zuiderlicht College houdt u graag op de hoogte van interessante en belangrijke
ontwikkelingen, data, handige weetjes en leuke feiten.
Indien u een stukje wilt schrijven, een suggestie, artikel, of iets anders heeft wat interessant en
relevant is voor alle ouders/ verzorgers kunt u het mailen naar p.bojoh@zuiderlicht.org.
Het ouderbulletin zal ongeveer om de twee maanden verschijnen en wordt digitaal verspreid;
ook zal het op onze site (www.zuiderlicht.org) geplaatst worden.

Welkom nieuwe
leerlingen

(en ouders en verzorgers)

Na de zomervakantie start er weer een mooie groep brugklasleerlingen bij ons op school. De
ouders van deze kinderen ontvangen vanaf nu ook ons ouderbulletin, die een aantal keer per jaar
verstuurd wordt. We hopen met dit bulletin onze ouders en verzorgers goed te informeren en op
de hoogte te houden van allerlei leuke weetjes en actualiteiten van het Zuiderlicht. Aan al deze
ouders en verzorgers een heel hartelijk welkom bij ons op school!
We zijn druk bezig om alle dossiers van de leerlingen van de basisscholen door te nemen. We
zullen u vanaf half mei op school gaan uitnodigen voor een persoonlijke intake en om ervoor te
zorgen dat we de gehele inschrijving rond maken.
Op dinsdag 28 juni ontvangen wij alle toekomstige leerlingen graag op school voor een
kennismakingsmiddag. Daar ontmoeten zij hun mentor en klas. Informatie over de invulling van die
middag ontvangt u nog van ons. Wij kijken er in ieder geval naar uit om alle leerlingen dan te zien!
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De nieuwe leerweg

In samenwerking met Match2Work hebben
de leerlingen van de PGP klas (Praktijkgericht
programma) in groepjes levensechte
opdrachten uitgevoerd voor regionale
bedrijven, waaronder Enjoy learning, Sigra en
Studio 52nd. Op het eindevent zijn er mooie producten gepresenteerd.
Zo hebben de leerlingen een voorlichtingscampagne gemaakt voor
Sigra, ideeën voor een fijnere leeromgeving voor Enjoy learning en als
klap op de vuurpijl een VR ruimte gecreëerd voor het digitale-museum van een project (Anti-oppression) van Studio 52nd. Wij zijn dan
ook super trots op de leerlingen van 3E.
PGP maakt onderdeel uit van de Nieuwe leerweg.

Gezocht! Ouder voor onze deelraad!

Op het Zuiderlicht College vinden we het belangrijk dat ouders meepraten, adviseren en
meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met onze school. U kunt dan denken
aan de begroting, het onderwijsbeleid of het schoolreglement. Dat gebeurt binnen de deelraad
van het Zuiderlicht College. In de deelraad is, naast twee leden in de personeelsgeleding en één
leerling ook plaats voor één ouder.
Met ingang van schooljaar ‘22/’23 is er plaats voor een nieuwe ouder. Een ouder neemt zitting in
de deelraad voor een periode van maximaal drie jaar. Vindt u het leuk om mee te praten, denken
of adviseren? Dan zien we een aanmelding graag tegemoet!
Uw aanmelding kunt u sturen naar: rakn@zaam.nl Mochten er meerdere aanmeldingen komen,
dan zal de deelraad verkiezingen organiseren. Hopelijk tot volgend jaar!

Biobende-Veldwerk 1 Waterdieren

De eerste veldwerkmiddag stond in het thema ‘waterdieren.’ Na korte uitleg van Paul
(bioloog) en heel veel vragen van onze leerlingen(zijn ze giftig,
kunnen ze bijten en knijp ik ze niet dood) zijn we naar de sloot
gelopen in het naastgelegen tuinpark ‘Ons Buiten’.
Met speciale vangtechnieken haalde de leerlingen van alles uit
de sloot zoals vissen, amfibieën, w aterjuffers, libellen en haften.
Weer terug in het leslokaal werden de waterdieren
gedetermineerd, getekend en de opdracht fysiologie van
ademhaling bij waterdieren gemaakt. Dit alles onder het genot
van thee & chocolade.
Het was een super geslaagde veldwerkdag waar leerlingen met
veel plezier veel hebben geleerd. De sfeer was gezellig en leerlingen
waren erg behulpzaam bij het doen van opdrachten. Eind van de dag zijn
we gezamenlijk teruggefietst, moe en tevreden van dit ‘minischoolreisje.’ Op 10, 31 mei en 14, 21 juni gaan we weer veldwerk doen op- de
Oeverlanden.
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Centraal Eind Examen

Na 5 weken examentraining en een welverdiende meivakantie zullen
de vierdejaars leerlingen starten met het CE (Centrale Examen). Alle
leerlingen en ouders hebben een brief ontvangen met daarin het
rooster en de regels. Wij hopen alle ouders en leerlingen op 12 juli
op de diplomering te mogen ontvangen. Uiteraard houden wij u op
de hoogte van alle belangrijke data.

Berichtje van de decaan
voor de ouders van de 4e jaars leerlingen

Alle leerlingen moeten voor 1 mei aangemeld zijn op hun vervolgopleiding om recht te hebben op
een opleidingsplaats. Als dit nog niet gedaan is, wilt u dit dan met uw zoon/dochter/pupil regelen?

Studiecentrum

De afgelopen weken zijn we druk geweest om lokaal 12 in de bovenbouw op te pimpen, om een
inspirerende leeromgeving te creëren voor onze leerlingen. In de ochtend is er de trajectklas
gevestigd. De trajectklas is een klas voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften en in de
middag is het lokaal een studiecentrum, waar leerlingen onder begeleiding hun huiswerk kunnen
maken of extra ondersteuning bij verschillende vakken kunnen krijgen. We zijn erg blij met het
nieuwe lokaal en hopen op veel leerplezier voor de leerlingen. Tot snel in lokaal 12!

Open week/Danstentamen/Eindpresentatie

In de week van 28 maart t/m 1 april was het open lesweek bij LMIPA. Eindelijk kon dit weer
doorgaan en konden ouders en andere belangstellenden de praktijklessen dans bezoeken. Nog wel
met een beperkt aantal toeschouwers per les, maar dat mocht de pret niet drukken. Erg leuk om
de leerlingen aan het werk te zien en de vorderingen die zijn gemaakt.
Op 21 april hadden de leerlingen hun danstentamens. Na de meivakantie starten de M-leerlingen
tijdens de danslessen met het oefenen voor de eindpresentatie, die nu hopelijk door kan gaan op
de ‘ouderwetse’ spectaculaire manier van voor de coronatijd. Het is belangrijk magister goed in de
gaten te houden, omdat er hierdoor soms wijzigingen zijn in het rooster.
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Studiedag medewerkers 12 april j.l.

Dinsdag 12 april hadden de leerlingen vrij, omdat er een studiedag was voor de medewerkers. Op
deze dag kwamen de medewerkers van het Zuiderlicht College, het Gerrit van der Veen College en
Sweelinck College samen om aan de slag te gaan tijdens workshops over onder andere
Kansengelijkheid en Design Thinking. Ook waren er inspirerende lezingen van bijvoorbeeld Claire
Boonstra. Zij probeert het doel van het onderwijs te achterhalen en wil door middel van vragen
stellen achterhalen hoe we onze kinderen moeten voorbereiden op een steeds sneller
veranderende samenleving. De dagvoorzitter was Yasin Yaylali van Meesters met Dromen. Hij zet
zich met hart en ziel in voor vmbo-leerlingen. Daarnaast traden er leerlingen op van het
conservatorium en de dansscholen (NBA en LMIPA) en werden we inspirerend toegesproken door
Marjolein Moorman (PvdA Amsterdam).

Eindelijk!

We hebben het lang niet meer
kunnen doen, maar dit schooljaar
kunnen we eindelijk weer aandacht
besteden aan kamp, schoolreisjes
en een schoolfeest.
Alles even op een rijtje.
SnowWorld jaar 4
Donderdag 21 april zijn alle examenleerlingen met de bus
richting Spaarnwoude gereden om twee uur lang op de
piste te skiën of te snowboarden. Het was ontzettend leuk
om samen met de leerlingen nog net voor het examen
iets leuks te doen!
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Schoolkamp, klas 1 en 3
Klas 1 gaat woensdag 11 mei op kamp en komt vrijdag de 13e mei weer terug. We starten de
dagen in pretpark Slagharen en gaan dan voor twee nachtjes naar Summercamp Heino. We hopen
op mooi weer, want vooral buiten staan veel activiteiten gepland. Er gaat genoeg begeleiding mee.
Dat is de reden dat het rooster van klas 2 anders zal zijn dan normaal, en zeer waarschijnlijk, ook
meer lesuitval.
Klas 3 gaat maandag 23 mei op kamp en komt woensdag 25 mei in de middag weer terug. Wij gaan
met de bus richting de Ardennen. Wij verblijven op Adventure Hill vlakbij Durbuy en het team van
PBN Outdoor heeft drie dagen vol activiteiten voor ons gepland. De mentoren + begeleiding
hebben er ontzettend veel zin in om de leerlingen na twee jaar corona onderwijs weer een tof
schoolkamp te laten ervaren.
Pretpark, klas 1 t/m 3
Leerjaar 1 t/m 3 gaat een dagje naar een pretpark. Leerlingen hoeven de bus en de entree niet te
betalen. Na die pittige corona tijd willen we de leerlingen een extraatje geven.
Alle leerjaren gaan 11 juli met de bus naar een pretpark, elk leerjaar naar een andere locatie.
Informatie over vertrek en meer volgt tegen de tijd dat we gaan.
Leerjaar 1: Duinrell
Leerjaar 2: Slagharen
Leerjaar 3: Walibi
Schoolfeest, klas 1 t/m 4
Het schoolfeest is dit jaar in Akhnaton! Deze gelegenheid is in het centrum van Amsterdam. Voor
de onderbouw is het feest 9 juni, voor de bovenbouw op 16 juni. Informatie over het thema, de
begin- en eindtijden volgt.

Wist u dat u ons kunt
vinden op Social media?
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