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ouderbulletin 
Zuiderlicht College April 2021

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. 

Fysieke lessen onder- en bovenbouw
Wij willen vanaf 24 mei de klassen meer dagen fysiek op school gaan ontvangen. We zijn druk 
bezig hoe we dit vorm kunnen geven, met in achtneming van de door de RIVM voorgestelde 
richtlijnen. We kunnen dit verantwoord doen, omdat de vierdeklassers dan alleen op school komen 
om examens te doen, waardoor er meer ruimte in de gebouwen komt om meer fysieke lessen te 
organiseren. We houden u van deze ontwikkelingen op de hoogte. 

Sportdagen en andere activiteiten
Nu de leerlingen weer geregeld naar school komen, komen ook vragen op over reguliere 
activiteiten die plaatsvinden naast het onderwijs. Helaas is het op dit moment echt alleen nog de 
bedoeling dat leerlingen naar school komen voor onderwijs en dus niet voor andere activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld sport- of culturele dagen. Hopelijk kunnen we deze leuke dingen snel weer 
oppakken, maar op dit moment is dat nog niet toegestaan, mede omdat het zorgt voor extra 
ontmoetingen en omdat de coronaregels in zo'n situatie moeilijker te handhaven zijn.
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LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) in de onderbouw
De afgelopen twee weken hebben alle 2e jaars de VMBO-profielen voorlichtinglessen gehad.  
Aan het einde van de les hebben zij een profielentest gemaakt en de top 3 bekeken van hun 
testuitslag. Ook is er tijdens de 2e voorlichtingsles uitgelegd op welk niveau ze kunnen starten  
op het MBO en hoe ze verder kunnen leren.

Op de onderstaande linkjes kunt u de gegeven lessen bekijken.
Les 1 VMBO profielen en Les 2 VMBO profielen

Op het Zuiderlicht College bieden wij het profiel Zorg en Welzijn aan. 
Leerlingen hebben vaak het beeld dat ze met een VMBO Zorg en Welzijn diploma alleen maar 
kunnen kiezen voor specifieke Zorg en Welzijn beroepen zoals verpleegkundige of doktersassisten-
te. Dat is natuurlijk niet waar! 

Het VMBO diploma Zorg en Welzijn biedt JUIST een mooie basis naar verschillende opleidingen/ 
beroepen zoals Stewardess, Sport en bewegen, beveiliging, Juridische dienstverlening, ICT, 
interieurstylist etc.

PPO voorlichting Theorie leerjaar 2
Aankomende twee weken wordt er ook voorlichting gegeven over de 10 keuzevakken die Basis- en 
Kaderleerlingen kunnen volgen in het 3e/4e jaar en waar ze ook (in 4 keuzevakken) examen in 
doen. We bieden de volgende keuzevakken aan:
1. Mode & Fashion
2. EHBO 
3. Ondernemen 
4. Recreatie 
5. de Bijzondere Keuken
6. Huidverzorging
7. Haarverzorging
8. Assisteren in de gezondheidszorg 
9. Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
10. Dans, acteer- en zangactiviteiten

De sectie Zorg en Welzijn, KV en DAZA zou normaliter de theorievoorlichting verzorgen in de 
onderbouw, maar vanwege corona kon dit niet doorgaan. Daarom zijn er nu theorie voorlichtings-
filmpjes gemaakt. Deze worden verspreid over 2 lessen:
Dit is het linkje voor les 1 en les 2 (even verder klikken voor de filmpjes!)
Hierbij krijgt u een idee wat basis- en kaderleerlingen leren qua theorie bij de keuzevakken! 

https://lessonup.app/invite/h/TGito7ZqAtp54w8NL
https://lessonup.app/invite/h/uvPocJjuqZpEnYcJQ
https://LessonUp.app/invite/h/Wfkwr9gdqCb59j7hG
https://LessonUp.app/invite/h/GfwdCtQLXzEfxnbWa


PPO voorlichting Praktijk leerjaar 2
Na de meivakantie gaan de leerlingen op dinsdag 11 mei en donderdag 20 mei (een half dagdeel) 
naar de Rustenburgerstraat om de 10 keuzevakken in de praktijk te ervaren!  
Dit gebeurt in max groepjes van 8/9 leerlingen onder de begeleiding van een docent.  Na de 
praktijk voorlichting kiezen leerlingen voor 4 keuzevakken uit de 10 keuzevakken via magister. 
De deadline is vrijdag 4 juni. 

De Nieuwe Leerweg
Afgelopen woensdag 21 april is er voorlichting aan de 2e klas TL leerlingen gegeven hoe de nieuwe 
leerweg eruit komt te zien. Mocht u de voorlichting willen terug bekijken met uw zoon/dochter, 
dan kunt u op de deze link klikken.
Ook nemen we dit mee in de voorlichting voor ouders over de bovenbouw op donderdag 27 mei 
online om 19.30 uur.

De Nieuwe Leerweg (GL/TL) leerjaar 3 2021-2022
Het einde van dit schooljaar komt snel dichtbij. Dit betekent het einde van de onderbouw en na de 
zomer de start in het voorexamenjaar. Het betekent ook het einde van de onderbouw met een 
groot scala aan avo (algemeen vormend onderwijs) vakken. De leerlingen moeten in leerjaar 3 
kiezen voor een vakkenpakket, waarmee ze in leerjaar vier hun VMBO schoolloopbaan afronden 
met een diploma. 

Graag willen we u in deze brief goed informeren over 2 zaken: 
• TL nieuwe leerweg
• TL vakkenpakket 

De nieuwe leerweg (GL en TL)
In de komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het 
VMBO samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze Nieuwe Leerweg volgen alle leerlingen 
een praktijkgericht programma en sluiten dat af.
 
De huidige 2E klas zal volgend jaar in de Nieuwe Leerweg geplaatst worden. De 'NLW’ biedt één 
niveau aan en sluit goed aan op de HAVO en het MBO-niveau 4. Het programma voor de Nieuwe 
Leerweg wordt in samenwerking met het MBO niveau 4, de HAVO en het bedrijfsleven ontwikkeld. 
De doelstellingen voor de Nieuwe Leerweg op het Zuiderlicht College zijn:

•  Al onze leerlingen kiezen bewust voor de volgende stap na het VMBO. De uitkomst van de 
nieuwe leerweg leidt leerlingen van het Zuiderlicht College tot: 

•  Leerlingen hebben zich breed ontwikkeld, zijn zich bewust van mogelijke vervolgopleidingen 
daarnaast hebben zijn geparticipeerd in het bedrijfsleven. 

•  De leerlingen zijn bewust van hun eigen creativiteit en talenten o.a. door participatie en 
betekenisvolle opdrachten in het werkveld. 

•  De leerlingen hebben zelfvertrouwen opgebouwd en hebben zicht op diverse beroepsmogelijk-
heden en kunnen bewust kiezen voor een vervolgopleiding. 

•  De leerlingen kunnen zich goed presenteren en weten hoe zij kunnen aansluiten bij de 
veranderende wereld. 
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https://stichtingzaam-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kabr_zaam_nl/EYkm7jPrB4dCglD2M3Nf_qUBXDUI1vK5LNAJJ4gOByMJvg?e=gwOrq1
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Voor GL/ TL lj2 zal er tijdens de aankomende PPO-voorlichting uitleg zijn over de Nieuwe Leerweg 
en het verbrede 'Z&W’ profiel, de werkwijze en de doorstroomkansen.

TL vakkenpakket
In leerjaar 3 bestaat het vakkenpakket uit drie delen: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel 
en een vrij deel. De gemeenschappelijke en profieldelen zijn voor alle leerlingen verplicht. Dan zijn 
er ook vakken in het vrije deel. Voor de leerlingen die na het behalen van het diploma naar de 
HAVO willen, hebben we gekeken hoe we een zinvol pakket kunnen samenstellen, waarmee de 
vakken op elkaar aansluiten. Om de doorstroom naar de HAVO (profiel cultuur en maatschappij) zo 
goed mogelijk te laten aansluiten, zullen wij volgend schooljaar een verandering aanbrengen in het 
aanbod. Deze zullen wij met de deelraad en ouder/leerling geleding bespreken en daarna met 
ouders apart communiceren via de mail. 

Posterwinnaar
Leerlingen hebben in november verkeerslessen 
gevolgd van Verkeersplein Amsterdam.
Zij hebben hun route van huis naar school op 
onveilige situaties bekeken. Bijvoorbeeld: op welke 
plek kan ik het veiligst oversteken als ik uit de tram 
stap? Fiets ik op een fietspad of een weg gedeeld met 
auto’s? 

Het omgaan met onveilige situaties werd ook middels 
een virtuele bril bekeken. 
De lessen werden afgesloten met het maken van een 
poster over het fietsen zonder telefoongebruik.

Een aantal posters van onze leerlingen is opgestuurd 
voor een wedstrijd, de winnaar komt op posters van 
de rijksoverheid in Amsterdam te hangen. 
De poster van Mélinde Horst uit klas 1F is door naar 
de finale! Eind mei horen we of ze heeft gewonnen; 
we duimen! 

Klassenvertegenwoordigersvergadering
Voor u als ouders, is het leuk om te weten dat we vier keer per jaar met alle klassenvertegenwoor-
digers vergaderen. Voor de onderbouw wordt dit georganiseerd door de LJC’s Eline Slingerland en 
Marina Slijkerman, voor de bovenbouw door Kevin de Wit en Eline Slingerland. In deze tijd doen 
we dit online.

Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger. De klassenvertegenwoordiger is in het begin van het 
schooljaar gekozen door zijn klasgenoten. Tijdens het mentoruur verzamelt hij de te bespreken 
punten en brengt deze in de klassenvertegenwoordigersvergadering in. Ook koppelt hij na de 
vergadering weer terug aan de klas wat er is besproken en wat er is uitgekomen. De klassenverte-
genwoordiger is als het ware de spreekbuis van de klas.
Voor ons is het heel belangrijk om te horen wat er speelt en waar onze leerlingen verandering in 
willen zien.
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Vorige week hebben we bijvoorbeeld in de vergadering met de leerlingen uit de onderbouw o.a. 
gesproken over de telefoonzakken, de beoordeling van het vak WIRE (wiskunde/rekenen), dat het 
online stellen van vragen anders kan en dat er te veel praktische opdrachten worden gegeven. Ook 
werd gevraagd of er, als de lockdown er niet meer is, iets leuks georganiseerd kan worden of iets 
i.p.v. het gemiste schoolkamp.

Al deze punten worden besproken in het MT en door de inbreng van de leerlingen worden er echt 
veranderingen aangebracht.

Keramiek workshop leerjaar 1
Na de meivakantie krijgen alle eerste klassen een keramiek 
workshop aangeboden. Voor deze workshop komt er 
iemand van buiten de school de klassen lesgeven hoe om te 
gaan met materialen en gaan de leerlingen aan een mooi 
werkstuk werken.

Carrousel of gastlessen
We hebben ook voor schooljaar 2021-2022 weer plannen voor de carrousel lessen. We zullen een 
hoop vakken aanbieden die we dit jaar ook (voor corona) hebben aangeboden. En we zijn aan het 
kijken naar andere vakken die we in deze talent carrousel kunnen aanbieden. We zijn altijd op zoek 
naar mensen die in de carrousel of in andere lessen iets voor de leerlingen kunnen betekenen. 
Dus we doen bij deze ook een oproep aan alle ouders. Heeft u een hobby of werk waar u 
gepassioneerd over bent en u kunt onze leerlingen wat leren, neem dan contact op met mw. Beers 
e.beers@zuiderlicht.org. We kunnen dan in een telefoongesprek kijken of u bijvoorbeeld een 
gastles bij een bepaald vak kan komen geven.

Master Kunst Klas
Bij de Master Kunst Klas voor de 4e jaars volgen de leerlingen de lessen op school en of online.  
Op school kunnen ze gelukkig hun schilderij, 3D pen werkstuk, of de nieuwe opdracht, lino afdruk 
op hun eigen gemaakte tas, toch maken en online kunnen ze lekker blijven tekenen.
Twee lesuren per week kan de leerling het vak volgen. In een kleine setting wordt er gewerkt aan 
diverse beeldende technieken. De leerling leert zijn eigen creatieve talenten ontdekken en 
ontplooien.
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We maken gebruik van diverse technieken en materialen zoals: 
Tekenen, schilderen, pastelkrijt tekenen, aquarelleren, mozaïeken, decoreren met textiel, 
textielstiften, 3D pen, fotografie, naaimachine technieken. 
Er wordt toegewerkt naar een kunstdossier. Het kunstdossier kan de leerling gebruiken voor een 
vervolgopleiding indien nodig. 
  
Aanmelden voor de Master Kunst Klas bovenbouw kan bij de BEVO of KV docent liefst zo snel 
mogelijk. MKK-bovenbouw Promo filmpje is te zien op de website bij het kopje Master Kunst Klas.
Kleine indruk van de MKK-lessen die dit jaar. De leerlingen volgen het tot de meivakantie. Ze 
hebben veel creaties gemaakt waar ze trots op mogen zijn. 
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Pijnstilling
Regelmatig vragen leerlingen een pijnstiller aan een van onze collega’s.
Wij zijn echter niet bevoegd om leerlingen dit te geven.
Mocht uw kind af en toe een pijnstiller nodig hebben, dan graag zelf aan hem / haar mee geven.

Telefoonzak
We werken, zoals u wellicht weet, op dit moment al met de telefoonzak. Bij veel klassen gaat dit 
hartstikke goed, maar ondervinden helaas toch nog wat weerstand op het gebruik van de zak. De 
leerlingen moeten er natuurlijk ook enorm aan wennen. Fijn als u thuis het eens met uw zoon/ 
dochter heeft over de voordelen van de telefoonzak.

 

Even voorstellen 
Hallo allemaal! Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Monique 

Valies en ik ben een geboren & getogen Amsterdamse met Surinaamse 
roots. Ik woon samen met mijn vriend, zoon (14 jaar) en dochter (10 jaar). 
Sinds het begin van de week kunnen jullie mij vinden bij de receptie in de 
Karel du Jardin. Ik hoop voor de leerlingen een aanspreekpunt te worden 

voor van alles & nog wat! Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! 



< >

BEVO en Kunstvak
Bij de vakken BEVO en Kunstvak werken de leerlingen het grootste gedeelte online aan de 
opdrachten. Gelukkig lukt het om mooie kunstwerken door leerlingen te laten maken.  
Als kunstsectie zijn we erg trots op de leerlingen. Daarom even een kleine indruk van wat er  
zoal wordt gemaakt in de lessen. Dank aan de leerlingen dat ze zo goed meedoen in de lessen.

Bij de beeldende vorming les 1e jaars ‡ Bij de beeldende vorming les 2e jaars ‡

Bij het kunstvak 3e jaars ‡

Gezonde school
Het Zuiderlicht College heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het 
vignet Gezonde School laat het Zuiderlicht College zien dat de school voldoet 
aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Uiteraard zijn we 
zeer trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties,  
minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Zuiderlicht College voor actieve en 
gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht  
voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Binnenkort hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School.  
Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.  
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
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Maatwerk
Op het Zuiderlicht College werken we vanuit de waarde: 
‘Zicht op Talent’.
Het Zuiderlicht wil meer aansluiten bij de behoeften van de 
leerlingen.
Tijdens de voorlichting hebben leerlingen informatie gekregen  
over wat Maatwerk kan inhouden. In het MAATWERK-krantje  
en op de site kunt u de informatie ook lezen.

MAATWERK komt tot stand door initiatief van de leerling zelf!

Leerling-ondersteuning 
Dit jaar zijn we vanuit de leerling-ondersteuning de samenwerking met een nieuwe 
externe partner aangegaan: het jongerenwerk. Daarnaast bieden wij als school nog meerdere 
soorten ondersteuning aan in verschillende vormen. Om onze vormen van ondersteuning voor 
leerlingen inzichtelijk te maken hebben we een mooie flyer gemaakt. De flyer biedt een mooi 
overzicht waar onze leerlingen met welke vraag heen kunnen. De flyer zal voortaan ook aan de 
nieuwe leerlingen worden uitgedeeld. Ook zijn we nu bezig met een presentatie over de 
leerling-ondersteuning die de zorgcoördinator samen met haar stagiaire wil presenteren aan alle 
mentoren. De mentoren kunnen vervolgens deze presentatie weer gebruiken tijdens een 
mentorles om de leerlingen voor te lichten over waar ze binnen school heen kunnen gaan met 
vragen of problemen, maar ook over bijvoorbeeld hun vrijetijdsbesteding. 

De

zorgcoördinator

Kan je helpen om

passende hulp te vinden

Hulp

nodig?

Tussen deze personen moet soms
informatie gedeeld worden. Wanneer je dit
niet prettig vindt, kun je dit aangeven en
dan kijken we samen naar wat we voor je
kunnen doen. 

Wanneer je ouder dan 16 jaar bent mag je zelf
beslissen van wie je hulp krijgt. Wanneer je jonger 
 dan zestien jaar bent, moeten we het met je ouders
bespreken als je hulp gaat krijgen van het OKT of
van de Begeleider Passend Onderwijs.

Vertrouwenspersoon

De mentor Jongerenwerk

De
Orthopedagoog 

Ouder en kind 
 team

De Begeleider
Passend

Onderwijs (BPO)

Vraag aan je mentor wie de
vertrouwenspersoon is op school. 

Bij de vertrouwenspersoon kun je
met al je problemen terecht.  

Als je moeite hebt met het leren 
 van schoolwerk kun je via de

zorgcoördinator bij de BPO
terecht. Hij of zij kan je helpen met

leren en plannen. 

Je mentor zie je elke week.
Stap op hem of haar af en

vraag om hulp.

Verschillende dagen in
de pauzes aanwezig op
school. Zij kunnen je
helpen met het vinden
van een hobby of werk
en bieden activiteiten
aan na school. 

Weet van alles over
opvoeding en opgroeien
en biedt een goed
luisterend oor.

Het OKT kan je helpen wanneer je niet
lekker in je vel zit of  wanneer het thuis niet
goed gaat. De zorgcoördinator kan je met
het OKT in contact brengen of je kunt zelf
contact opnemen via: achterwacht-vmbo-
zuid@oktamsterdam.nl
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Examen

Voorzichtig!
Tijdens de meivakantie bereiden leerlingen zich goed voor op het aankomende examen. Wij willen 
extra benadrukken dat bij een goede voorbereiding ook het navolgen van de Corona regels hoort. 
Wij doen een beroep op collega’s, leerlingen en ouders om voorzichtig te zijn. Positieve leerlingen 
kunnen niet op school komen en daardoor niet deelnemen aan het examen.

Examenrooster
Afgelopen week heeft u via de mail het examenrooster ontvangen. Bijgesloten zijn ook de regels 
omtrent het examen. De digitale examens (BB en KB) zijn van dinsdag 11 mei t/m vrijdag 28 mei,  
de schriftelijke examens (GL/TL) zijn van maandag 17 mei t/m donderdag 27 mei. In het examen-  
reglement dat in oktober is uitgedeeld (zie website), staan allerlei belangrijke zaken die met het 
examen te maken hebben.

Voor leerlingen zijn de onderstaande regels van uiterst belang. Verzoek om deze thuis te bespreken:

1. Zorg dat je op tijd bent. Op tijd betekent tenminste 10 minuten voor het examen in de kantine.
2.  Je bent tot een half uur na aanvang van het examen toelaatbaar (je krijgt géén extra tijd).  

Als je te laat bent, kun je hierdoor je examen niet afmaken.
3. In het examenlokaal is je telefoon uit en in de telefoonzak.
4.  Bij alle examens is het gebruik van een rekenmachine toegestaan (je mag niet van elkaar lenen).
5.  Bij wiskunde is een geo-driehoek en/of rekenmachine toegestaan. Bij het schriftelijk examen 

moet je een rood en blauw kleurpotlood bij je hebben, een gewoon potlood, een gum, een 
passer en een liniaal.

6.  Bij alle examens mag je een Nederlands woordenboek gebruiken  
(een digitaal woordenboek is niet toegestaan, je mag ook niet van elkaar lenen).

7. Je gaat zitten op de plaats waar jouw naamkaartje ligt.
8.  Tassen, jassen, eten en drinken mogen niet mee in het examenlokaal.  

Wij zorgen voor een flesje water. De rest van je spullen gaan in een aangrenzend lokaal.
9. Zorg voor voldoende blauw schrijvende of zwart schrijvende pennen.
10.  Rust voldoende uit! Het is natuurlijk belangrijk om goed te leren, maar ook om uitgerust aan  

je examens te beginnen. Ga dus op tijd naar bed!

Diploma-uitreiking
De examentrainingen zijn achter de rug en na de vakantie starten de examens voor de leerlingen uit 
de vierde klas.
Achter de schermen zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen voor de diploma-uitreiking en 
hebben vooralsnog twee plannen.
Plan A voor wanneer de situatie rondom corona verbetert en wij weer grotere groepen mensen 
mogen uitnodigen bij ons op school. 
Plan B voor wanneer wij helaas nog in dezelfde situatie zitten als nu en wij genoodzaakt zijn om het 
coronaproof te organiseren.

Wij hopen natuurlijk met zijn allen dat we plan A kunnen doorzetten, maar voor nu is het nog even 
afwachten. Het wordt vervolgd…
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Wist u dat u ons kunt 
vinden op Social media?

Oudergeleding deelraad
Mijn naam is Karen Althoff. Ik ben werkzaam als office manager op een 
advocatenkantoor en eigenaar van een sportschool in Amsterdam 
Noord. Verder ben ik moeder van twee prachtige meiden, waarvan er 
een op het Zuiderlicht College zit.

Ik vertegenwoordig sinds 2019 de ouders in de deelraad van het 
Zuiderlicht College. Dat kan ik natuurlijk niet alleen! Heeft u vragen, ziet 
u mogelijkheden of kansen voor de school? Kunnen zaken anders of 
misschien beter? Ik hoor graag van u, zodat ik dit bespreekbaar kan 
maken tijdens een van de deelraadvergaderingen.                  
U kunt mij e-mailen op karen_althoff@outlook.com. 

Op vakantie
We snappen dat iedereen toe is aan vakantie. Het advies is echter, voor medewerkers, leerlingen 
en ouders, om in Nederland te blijven. Mocht iemand toch naar het buitenland op vakantie gaan, 
dan geldt dat men, na een reis naar het buitenland, 10 dagen in quarantaine moet. Kan iemand 
daardoor direct na de meivakantie niet naar school, dan kunnen ze in sommige gevallen online 
onderwijs volgen, in sommige gevallen niet. Overleg hierover dus altijd met de school. 

Leerlingen uit het examenjaar kunnen dus sowieso niet naar het buitenland op vakantie in de 
meivakantie, aangezien de examens beginnen na de meivakantie. 

Voor medewerkers geldt dat ze minimaal 10 dagen voor hun eerste werkdag weer terug moeten 
komen uit het buitenland.

Vakanties schooljaar 2021-2022
Onderstaand staan alvast de vakanties voor het nieuwe schooljaar. Laten we hopen dat we het 
schooljaar met mooie activiteiten en uitjes kunnen vullen.

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdag 26/27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022

Wij wensen u en uw kind een fijne meivakantie. Blijf gezond.

https://www.instagram.com/zuiderlichtcollege/
https://www.facebook.com/Zuiderlicht-College-100681865096329
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