Ouderbulletin

september 2022

Het Zuiderlicht College houdt u graag op de hoogte van interessante en belangrijke ontwikkelingen, data,
handige weetjes en leuke feiten.
Het ouderbulletin zal ongeveer om de twee maanden verschijnen en wordt digitaal verspreid; ook zal het
op onze site (www.zuiderlicht.org) geplaatst worden.
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1. De Zuiderlicht D-Days
Dit schooljaar zal in elke periode (aansluitend aan de toetsweek van de bovenbouw) een 3
daagse projectperiode georganiseerd worden voor jaar 1 t/m 4. Wij noemen dit de “De
Zuiderlicht D-days”.
De titel D-Days verwijst naar een militaire operatie:
zorgvuldig gepland, doelgericht en groots.
Elke periode wordt er een D behandeld:
Periode 1 (23-25 nov): Diversiteit
Periode 2 (22-24 mrt): Democratie
Periode 3 (5-7 juli): Duurzaamheid
Binnen de 3 thema’s werken de leerlingen aan hun Destiny.
Hierin gaan zij op zoek naar wie zij zijn, welke rol zij vervullen
in hun omgeving en wat zij later willen bereiken. Een groot
aantal activiteiten zullen verwerven zijn met het curriculum.
Gedurende het schooljaar zullen wij u via het ouderbulletin en de mail op de hoogte houden
over de projectweken en de daarbij hoorde activiteiten. Alvast een kleine spoiler: tijdens de
eerste Diversiteitsprojectweek zullen alle leerlingen een wereldfestival beleven!
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2. Snuffelstage leerjaar 1 t/m 4
Via de mail bent u reeds op de hoogte gebracht, maar hierbij sturen wij u alsnog een kleine
reminder:
Op maandag 10 en dinsdag 11 oktober leren de leerlingen van het Zuiderlicht College buiten
de deur door het lopen van een snuffelstage. Het doel van de snuffelstage is om leerlingen de
mogelijkheid te bieden om een reëel beeld te vormen over een beroep of werkveld die zij
interessant vinden. Dit doen zij door bijvoorbeeld een dagje mee te lopen op het werk van een
familielid of vrijwillig een activiteit uitvoeren voor bijvoorbeeld een buurtgenoot. Let op: dit is een
meeloop/ snuffeldag. Aan de snuffelstage zit een kleine opdracht die zij op 11 oktober
zelfstandig kunnen verwerken.
3. PTA avond ouders jaar 3 en 4
Op 6 oktober organiseren wij onze jaarlijkse PTA avond. Tijdens deze avond hoort u van alles
over het PTA en het eindexamen.
Ouders jaar 3 worden vanaf 18.30 uur verwacht en ouders jaar 4 vanaf 19.30 uur. Voor ouders
jaar 3 is er aansluitend aan de voorlichting een plenaire bijeenkomst met de mentor.
Deze week ontvangt u via de mail een uitnodiging.
4. Master Kunst Klas voor 3e en 4e jaars leerlingen
Voor leerlingen die het leuk vinden om creatief bezig te
zijn bieden we MKK-lessen aan. We starten na de
herfstvakantie met de Master Kunst Klas. Het wordt 2
lesuren per week gegeven tot de meivakantie.
Leerlingen kunnen zich ontwikkelen om eigen werk te
maken met verschillende technieken als: 3D pen,
mozaïeken, schilderen met acrylverf op doek,
aquarelleren, pastelkrijt, fotografie, achter de
naaimachine.
Het is een soort atelier voor ieder die meer wil
ontwikkelen op het creatieve vlak.

Vanaf deze week kunnen leerlingen zich opgeven bij juf
Stelma kunstdocent. Leerlingen zullen meer info krijgen
bij het kunstvak of via flyers.
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5. Madame Tussauds
1 september zijn alle derde jaars leerlingen naar Madame Tussauds
geweest voor het Kunstvak. Ze hebben veel foto's kunnen maken met
bekende sterren en modeshow of een liedje meegezongen met
bekende hits. Het was een geslaagd uitje.
6. Workshop Superklas
Wat maakt een klas een super klas? En wat niet? Hoe kun
je er zelf voor zorgen dat je klas een superklas wordt?
Met deze vragen gingen de eerste jaars aan de slag in
de workshop ‘Superklas’ onder begeleiding van 2 acteurs
van Bureau Horizon. De leerlingen deden onder andere
een samenwerkingsopdrachten en oefenden
gespreksvaardigheden. Ook mochten ze even voor de
groep staan om wat te vertellen. Best spannend en knap
gedaan!
7. Activiteiten schooljaar 22/23
Bowlen
Dit schooljaar willen we weer vele leuke activiteiten organiseren. We trappen 29 en 30
september af met bowlen bij Knijn Bowling. Dit doen we met zowel de onderbouw als de
bovenbouw. De leerlingen uit de onderbouw lopen de 29e onder begeleiding richting het
bowlingcenter, bovenbouw leerlingen mogen de 30e zelfstandig die kant op komen. Het
hoofddoel van deze dag is om elkaar beter leren kennen in een ontspannen sfeer.
Overige activiteiten
We gaan 6 december met alle leerlingen schaatsen op de Jaap Edenbaan verdeeld in een
blok onderbouw en bovenbouw. In de maand februari gaan we met onze leerlingen Paddelen
en in de maand juni roeien, poldersport, Fun Forrest en Griffioen Outdoor. Genoeg leuke
activiteiten dus voor in het nieuwe schooljaar.

Pagina 3/7

Ouderbulletin

september 2022

8. Introductie klas 1
En daar waren ze weer: onze eerste klassers.
Geruisloos met z’n allen in de kantine, waarvan wij
weten dat “geruisloos” gelukkig maar heel kort
duurt 😉😉.
De klassen hebben donderdag zeven workshops
gedaan; jambé worskshop, fruitspiesje maken,
voorlichting Jongerenwerk etc. Sommige
kinderen meteen senang, maar ook leerlingen die
zich nog wat onzeker voelen. Zo bekend voor ons
(we weten dat het bijna altijd goedkomt) maar zo
spannend voor hen. Mooi te zien weer hoe
betrokken ons team is bij deze leerlingen.
De dag werd afgesloten met een ijsje en
leerlingen gingen met een big smile de deur uit.
Vrijdag zijn ze naar Mountain network gegaan.
Van de mentoren hoor ik terug dat de verbinding tussen leerlingen de klassen bij deze
activiteit heel mooi was, ze hielpen elkaar
enorm.
We hopen dat deze club leerlingen vier mooie
jaren bij ons gaan doorbrengen, ik zet er op in!
Weetje.. we hebben dit jaar zeven eerste
klassen en van deze klassen hebben er vier een
kersverse mentor. Vijf van deze klassen hebben
een breed mentor, dat is een mentor die
meerdere vakken geeft aan de klas.
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9. Introductie klas 2
De binnenkomst van klas twee was een
stuk luidruchtiger, zo leuk om te zien hoe
fijn ze het vonden om elkaar weer te zien.
Er is een klein beetje gehusseld in de
klassen en er zijn natuurlijk zij-instromers. Dit
jaar best veel (hadden er dit schooljaar
een hele klas mee kunnen vullen), hebben
uiteindelijk 15 nieuwe tweede klassers. Dus
nieuwe vibes!
Zij startten donderdag bij Jumpsquare,
begrijp dat de opkomst goed was, en de
leerlingen heerlijk hebben gejumpt.
Helaas geen foto als bewijs.
Weetje.. voor de komende jaren gaat de
LO sectie voor elk leerjaar het introductie
uitje vastleggen, zodat geen jaar iets
dubbel doet.
Vrijdag stond de onderbouw in het teken
van Afrika: Jambo Africa is in the house!
Ze startten met een geweldig openingsconcert. Daarna doorliepen de leerlingen dans- en
djambé workshops. Het is heel erg jammer dat in het ouderbulletin geen filmpjes passen. De
workshops eindigden met een moment of glory, waar leerlingen zich zelfs even waagden aan
een polonaise.
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10. Nieuwe collega’s- even voorstellen
Mijn naam is Lyndsey Harmsen, docente Nederlandse taalvaardigheid en
paardenmeisje vanaf het moment dat ik legaal in het zadel mocht klimmen.
Vorige week was de eerste schooldag voor veel leerlingen. Ik heb altijd meer
gehouden van de eerste schooldag dan van de laatste. Eerste keren zijn het
beste, omdat het een begin is. Ik hoop uw kind samen met u de aankomende schooljaren succesvol te kunnen begeleiden naar een prachtig
vmbo-diploma!

Ik ben Aygül Bozaci-Batasu en werk sinds dit jaar op het Zuiderlicht
College. Ik heb ruim 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt en dit jaar
maakte ik de grote stap naar het VO. Mijn motto: ‘Zit lekker in je vel en
dan komt het leren van zelf wel!’

Hallo, mijn naam is Pepijn van der Velden en ik ben breedmentor van klas 1F.
Ik geef de volgende vakken op school: Nederlands, rekenen/wiskunde en
aardrijkskunde.
Ik ben bijna 20 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs en dit is mijn
derde jaar in het voortgezet onderwijs. In mijn vrije tijd luister ik graag podcast
of bezoek ik een museum of kunstbeurs. Ik ben gek op sneakers.

Mijn naam is Jasper Stemp. Ik ben docent lichamelijke opvoeding en ik
help mee in de trajectklas. Ik geef ruim 20 jaar les als docent lichamelijke
opvoeding en ik heb dit bij diverse type onderwijs mogen doen.
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11. Verbouwing KdJ
In de onderbouw is in de zomer druk verbouwd! Lokaal B is lokaal B1 en lokaal B2 geworden.
Twee fijne lokalen erbij, zodat we nog meer ruimte hebben voor al onze klassen. In de kantine is
het uitklapbare podium weggehaald en hierdoor is er meer ruimte om te pauzeren. We zijn hier
erg blij mee!
12. Belangrijke data tot aan de kerstvakantie
Wanneer

Wat

Wie

Opmerking

6 oktober

Ouderavond en workshop
Pesten doet Pijn

Ouders leerjaar
1

Brief met info volgt

10 oktober

Snuffelstage

Leerjaar 1 t/m 4

Leerlingen niet op
school, thuiswerk

11 oktober

Verwerking snuffelstage
opdracht

Leerjaar 1 t/m 4

Leerlingen niet op
school, thuiswerk

15 t/m 23
oktober

HERFSTVAKANTIE

Hele school

VRIJ

1 november

Leerlingbespreking

Hele school

Leerlingen niet op
school, thuiswerk

7 t/m 9
november

Workshop Pesten doet Pijn

Leerjaar 1

Brief met info volgt

16 t/m 22
november

SE week periode 1

Leerjaar 3 en 4

Brief met info volgt

22 t/m 25
november

D-Days Diversiteitsdagen

Hele school

Brief met info volgt

30 november en
1 december

Workshop Internet Veiligheid

Leerjaar 2

Brief met info volgt

30 november en
1 december

Design Thinking dagen

Leerjaar 3

Brief met info volgt

6 december

Schaatsen

Hele school

Brief met info volgt

9 december

Paarse Vrijdag

Hele school

13 december

Rapportbesprekingen

Hele school

Leerlingen niet op
school, thuiswerk

16 december

Herkansingen schoolexamen en centraal inhalen
periode 1

Hele school

Brief met info volgt

20 december

MOL gesprekken

Hele school

Brief met info volgt

22 december

Kerstgala feest

Hele school

Brief met info volgt

23 december
t/m 8 januari

KERSTVAKANTIE

Hele school

VRIJ
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