
>

ouderbulletin 
Zuiderlicht college

Februari 2020

	 	 	 	 	 Inhoud
• Voorwoord • Even voorstellen • Ouderraad 

• Open dagen • Bezoek aan Suriname tentoonstelling • Programma

Voorwoord
Het	Zuiderlicht	College	houdt	u	graag	op	de	hoogte	van	interessante	ontwikkelingen,	belangrijke	
data,	handige	weetjes	en	leuke	feiten.	

Indien u een suggestie, artikel, of iets anders heeft wat interessant en relevant is voor alle ouders/ 
verzorgers of u wilt een stukje schrijven dan kunt u het mailen naar p.bojoh@zuiderlicht.org.
Het ouderbulletin zal ongeveer ongeveer om de twee maanden verschijnen en wordt digitaal 
verspreid; ook zal het op onze site (www.zuiderlicht.org.) geplaatst worden. 

Ouderraad
Er	is	op	deze	school	een	enthousiaste,	grote	ouderraad.	Tien	ouders	uit	de	onder-	en	
bovenbouw,	samen	met	de	lerjaarcoördinatoren	van	de	onder-	en	bovenbouw	komen	geregeld	
bij	elkaar	en	vergaderen	in	een	informele	sfeer	over	schoolse	zaken. >>>

Even	voorstellen	
Bij deze wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Elvira Beers en per 1 februari ben ik op het Zuiderlicht 
College gestart als teamleider onderbouw.

Het VMBO is voor mij zeer vertrouwd terrein. Ik heb de afgelopen 14 jaar op een VMBO school in 
Hoofddorp gewerkt als docent Engels en de afgelopen vijf jaar als teamleider Zorg en 

Welzijn. Ik ben goed bekend met de doelgroep en ik draag het VMBO onderwijs 
een enorm hart toe. We mogen trots zijn op onze leerlingen! Ze hebben een 

hoop energie en zijn over het algemeen recht door zee en enthousiast. 
Mogelijk heeft u uw zoon of dochter al over mij horen praten thuis. De 
afgelopen week heb ik me in alle onderbouw klassen voorgesteld en in de 
pauzes laat ik veel mijn gezicht zien en laat waar nodig van me horen. Ik heb 
er heel veel zin om bij te dragen aan de ontwikkeling van de leerlingen op 

het Zuiderlicht College en kijk uit naar een prettige samenwerking!
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>>> Als ouderraad koppelen we terug naar school wat we horen en ervaren, zodat de school er, 
waar mogelijk, wat mee kan doen.

Instuif	woensdag	19	maart
De ouderraad vertegenwoordigt álle leerlingen, hun ouders en verzorgers. Daarom willen we jullie 
heel graag beter leren kennen en meer stemmen horen, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
hoe het gaat en wat er speelt. Graag nodig we jullie daarom uit om op woensdagavond 18 maart 
van 19.00 tot 20.30 uur in de kantine van het Zuiderlicht op onze locatie in de Karel du Jardinstraat 
te komen op de 'Instuif'. Koffie, thee en fris staan klaar.

Maak kennis, praat bij en wissel uit, en voedt de ouderraad, met klachten, ervaringen of ideeën.
De ouderraad zal zich zelf ook even voorstellen. We hangen dan ook een groot bord aan de wand, 
met pen en papier erbij. Iedereen kan een boodschap achterlaten. De ouderraad zal alles 
verzamelen en jullie via het ouderbulletin en bij een volgende instuif op de hoogte houden wat er 
met de ingebrachte punten gebeurt. 

Als dit een succes is, zullen we de instuif 3x per jaar organiseren. Samen staan we sterker!

Open	dagen
De school kan terugkijken op twee drukbezochte 
en succesvol verlopen open dagen, die we op 
woensdagmiddag en -avond 22 januari en 
zaterdag 8 februari hadden georganiseerd; ook 
de voorlichting over de VBBM- klassen 
(danstraject) was druk bezocht. 

Net als voorgaande jaren hebben veel leerlingen 
op deze dagen geholpen; het was ontzettend 
leuk om te zien hoe ze hun eigen school bij de 
bezoekers ‘gepromoot’ hebben. 

De inschrijfdagen zijn van maandag 3 t/m vrijdag 13 maart; er zijn nu al 30 voorinschrijvingen.
Ook de lesjesmiddagen die op woensdag 26 februari en woensdag 4 maart staan gepland lopen  
al aardig vol.
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Suriname	tentoonstelling
Vorige	week	hebben	we	met	de	eerstejaars	leerlingen	'De	Grote	Suriname	tentoonstelling'	in	de	
Nieuwe	Kerk	bezocht.

In een spectaculaire setting reis je door het land en haar geschiedenis. Een gids heeft de leerlingen 
een rondleiding gegeven door de ruim driehonderd objecten die worden gepresenteerd: 
archeologische vondsten, historische foto’s en documenten, kledingstukken, 
hedendaagse kunst, film- en muziekfragmenten, sieraden en toegepaste kunst.

Een aantal leerlingen wist er al best wel wat van, maar voor de meesten was er toch veel nieuws te 
zien en te horen.

Programma
Voorjaarsvakantie	15	t/m	23	februari
 
WEEK	9	 (24	t/m	28	februari)
Maandag 24 feb:  PPO (Praktische Profiel 

Oriëntatie) voorlichting in 
de Karel du Jardinstraat. 
Bezoek aan voorstelling van  
Poldertheater leerjaar 3

Dinsdag 25 feb:  Bezoek aan voorstelling van  
Poldertheater leerjaar 2

Woensdag 26 feb: Lesjesmiddag

Donderdag 27 feb: Sectieoverleg

 
WEEK	10	 (02	t/m	06	maart)
Maandag 2 mrt: PPO voorlichting in de RB
Woensdag 4 mrt: Lesjesmiddag
Donderdag 5 mrt:  Teamoverleg onder- en 

bovenbouw
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WEEK	11		 (09	t/m	13	maart)
Toetsweek onder- en bovenbouw: 
do. 12 t/m wo. 18 maart

Woensdag 11 mrt:  Workshop cyberpesten 
leerjaar 2

Donderdag 12 mrt:  Workshop cyberpesten 
leerjaar 2

  Studiemiddag:  
leerlingen vrij

WEEK	12	 (16	t/m	20	maart)
Toetsweek onder- en bovenbouw: 
ma. 16 t/m wo. 18 maart

Donderdag 19 mrt:  Voorlichtingsavond  
PPO en TL leerjaar 2

Vrijdag 20 mrt: Cijfers inleveren.


