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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. 
 
Indien u een suggestie, artikel of iets anders heeft wat interessant en relevant is voor alle ouders/verzorgers 
kunt u het mailen naar: info@zuiderlicht.org. 
 

Inhoud:  
1. Jeugdfonds Sport Amsterdam en Jongerencultuurfonds Amsterdam 
2. Nieuwe collega’s- even voorstellen 
3. De D-Days!! 
4. Leerjaar 3 naar Tropenmuseum 
 

1. Jeugdfonds Sport Amsterdam en Jongerencultuurfonds Amsterdam 
#ikredhetnietmeer 
In deze tijd waarin alles duurder wordt is het Jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds er 
voor alle Amsterdamse ouders die de sport-, zwem- muziek-, dans-, zang- en/of theaterlessen 
niet meer kunnen betalen, zodat kinderen niet hoeven te stoppen met hun activiteiten.  
Twijfelt u of u voor een vergoeding van de fondsen in aanmerking komt? Aanvragen kunnen 
ook worden gedaan door ouders zonder Stadspas, mensen in de schuldsanering, mensen met 
een slecht jaar als zzp-er, vluchtelingen en veel meer. Neem contact op! Er is meer mogelijk dan 
u denkt.  

Contactgegevens Cultuur: 
Telefoon: 06 83799753 
info@jongerencultuurfonds.nl 

Contactgegevens Sport: 
Telefoon: 06 20074161 
amsterdam@jeugdfondssport.nl 

2. Nieuwe collega’s- even voorstellen 
Weet je dat er in je lichaam 206 botjes zitten, maar toen je geboren werd je er wel 270 had. 
Huh? 

En dat er door je lichaam kilometers zenuwen lopen, die je die 
kunt vergelijken met het snoertje van je oplader en dat er door 
die snoertjes in je lijf signalen gaan die wel 60 meter per 
seconde kunnen afleggen! Whaat?! Dat planten ook monden 
hebben onderaan hun bladeren en dat ze er niet mee kunnen 
eten? Zielig!? Nee hoor, ze hebben daar wat op gevonden. 
Fotosynthese! En dat biologie best handig is om meer over je 
eigen lijf, je denken, je gevoelens en handelen te weten te 
komen? Nou, hiermee zal ik de scholieren op het Zuiderlicht de 
komende tijd vervelen, zodat ze hopelijk glansrijk slagen voor 
hun biologie examen. 

Sabine Aben - biologiedocent en gezonde school coördinator 

http://www.zuiderlicht.org/
mailto:info@zuiderlicht.org
mailto:info@jongerencultuurfonds.nl
mailto:hannah.amsterdam@jeugdfondssport.nl
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3. De D-Days!! 

Onze eerste projectdagen, de D-Days, zijn een feit! De eerste D-Days met als thema Diversiteit 
zitten erop.  
Alle leerlingen hebben drie dagen met projecten, bezoeken of gastlessen gewerkt aan het 
thema.  

Wellicht heeft u er thuis al over gehoord, maar wat is er allemaal gedaan? Een opsomming: er 
zijn workshops gevolgd, er zijn gastsprekers geweest, er is zeer veel creativiteit geweest, er zijn 
bezoeken afgelegd, er zijn interviews in de stad gemaakt, vlogs gemaakt, er is eten geproefd, 
gedanst, Kung Fu geleerd, paralympisch gesport en de 4e jaars leerlingen hebben hun 
mondelinge schoolexamens voor de talen gedaan. 

Het was nieuw en voor het eerst, dus er is zeker ruimte voor verbetering, maar we kunnen 
zeggen dat we zeer betekenisvolle lesdagen hebben gehad en dat de leerlingen zonder het 
misschien te weten, enorm veel geleerd en gedaan hebben! 
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De leerlingen van klas 3 hebben tijdens de projectdagen een opdracht gemaakt over diversiteit 
in de verschillende stadsdelen. Bij deze opdracht moesten ze onderzoek doen en interviews 
afnemen. 
De resultaten hebben ze verwerkt in een poster, waar ook een schoolexamenbeoordeling voor 
het vak maatschappijleer bij hoorde. 
Van de posters is een selectie gemaakt en heeft een deskundige jury de beste poster 
uitgekozen. 

Dit groepje van 3 mannen heeft op 9 december allemaal een bol.com bon ontvangen! 

 

In maart staan de volgende D-Days op het programma, we kijken weer uit naar leerzame en 
interessante dagen! 
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: de D-Days staan dan in het teken van 
Democratie. 

Chantal Alkemade - docente Maatschappijleer en Maatschappijkunde  
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4. Leerjaar 3 naar Tropenmuseum 

We zijn voor het Kunstvak met de derde jaars leerlingen naar het Tropenmuseum gegaan. 

Daar hebben leerlingen een rondleiding gekregen en daarna een fotoworkshop.  

Ze hebben mooie foto's gemaakt in een groepje. De foto's konden ze gebruiken voor het kistje 
die ze in de les maken. De kistjes mogen mee naar huis. 

Er zijn mooie kistjes gemaakt. We zijn super trots op onze creatieve leerlingen. 

Olga Stelma - docent kunstvak/Cultuurcoördinator 
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