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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 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.

We zijn begonnen!
De school is begonnen en zijn nu zo’n drie weken bezig. Wat is het fijn om weer alle leerlingen in
ons gebouw te hebben. En tegelijkertijd vraagt het ook iets van ons allemaal. Voor de leerlingen is
het wennen dat ze afstand moeten houden tot de medewerkers. En voor de medewerkers is het net
zo goed wennen dat ze niet kunnen ‘high-fiven’ of iets aan een tafel uitleggen. We zien
dat iedereen zijn best doet en waar nodig spreken we elkaar erop aan. Samen komen we
een heel eind!
Thuisblijven bij klachten
Nogmaals willen we benadrukken dat leerlingen thuis moeten blijven bij klachten van
zichzelf (hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts) én bij klachten van een gezinslid (koorts boven de
38 graden en/of benauwdheid). Ook als er een corona-test wordt gedaan moet de leerling
thuisblijven tot er een negatieve uitslag is (de leerling of het gezinslid heeft dan géén corona).
Ook als u uw kind ziekmeldt, vragen we u om aan te geven of de klachten corona- gerelateerd zijn
of dat er sprake is van quarantaine. Er is op dit punt een algemeen belang in het kader van de
volksgezondheid en om die reden mogen wij deze informatie tijdelijk vast leggen.
We merken dat dit voor sommige ouders best lastig is. Natuurlijk wil je dat je kind gewoon naar
school kan komen. Dat willen wij ook het liefst. Maar laten we niet vergeten waar we dit voor doen
en de veiligheid voor iedereen het belangrijkste is. We vragen en verwachten dus uw medewerking.
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Lesuitval
Uiteraard gelden dezelfde afspraken voor de medewerkers van de school. Dit betekent dat
docenten veel sneller thuis moeten blijven bij ziekte dan in een normale situatie. Op het moment
duurt het helaas toch gemiddeld 3 tot 4 dagen vanaf het moment dat de docent zich ziek moet
melden, een afspraak voor een test maakt en op de uitslag moet wachten. We zijn daarom nu druk
bezig om weer studiewijzers te maken, zodat leerlingen wel zelfstandig verder kunnen werken op
het moment dat de lessen uitvallen. Dit is een situatie waar wij geen enkele invloed op hebben,
dus we hopen op uw begrip.
Kennismakingsavonden
In de jaarplanning staan er een aantal kennismakingsavonden en informatieavonden gepland.
Natuurlijk zouden we niets liever willen dan elkaar in levenden lijve ontmoeten en kennis met
elkaar maken, maar de huidige omstandigheden laten dat helaas niet toe. We organiseren de avonden online. Op welke manier we dat kunnen doen, onderzoeken we nu. Weet dat we het contact
tussen school, ouders en leerling nog steeds het allerbelangrijkste vinden wat er is. Dus dat we er
alles aan doen om ook onder deze omstandigheden op een goede manier met elkaar te blijven
communiceren. U hoort zo snel mogelijk meer over de invulling van deze avonden.

Introductieweek onderbouw
De nieuwe eerstejaars hebben een fijne start gemaakt. Ze lijken zich al aardig thuis te voelen bij
ons op school en weten hun weg te vinden. Hieronder in het kort hoe de introductieweek verliep.
Op dinsdag 18 augustus hebben de mentoren een korte
kennismaking met de leerlingen gehad en hebben de
Kahoot "de weetjes van het Zuiderlicht" gedaan. Wat
ons op is gevallen, is dat de leerlingen rustig waren en
de sfeer in de klassen goed was, wat natuurlijk ook komt
door het enthousiasme van onze (ook nieuwe!)
mentoren. Donderdag 20 augustus stonden er
workshops op het programma; de mentor liep met de
klas mee langs de verschillende activiteiten. Er werd o.a.
glas gegraveerd, buiten op een springkussen een
parcours gelopen en een fruitspies gemaakt & gegeten. Vrijdag hebben de leerlingen ons echt
doen verbazen: bij Mountain Network zijn heel veel leerlingen tot heel hoog geklommen!
Ook de tweedejaars zijn goed gestart. Op dinsdag 18 augustus hebben zij hun bekende mentorklas
teruggezien, met hier en daar een nieuw gezicht. We hopen dat deze nieuwe leerlingen snel hun
weg zullen vinden en zich thuis zullen voelen op onze school. Donderdag had klas twee een actieve
dag; eerst hebben ze een LOB-opdracht (loopbaan oriëntatie) gemaakt, en daarna zijn ze naar
Jumpsquare gegaan. Leerlingen hebben zich heerlijk op allerlei springkussen en trampolines
kunnen uitleven. Het is goed verlopen. Vrijdag stond er een moment met de mentor op het
programma en een pubquiz o.l.v. Tim Beeldman, onze muziekdocent. We hebben dit telkens met
twee klassen tegelijk gedaan in de aula; onder het genot van en hapje en drankje. Tussendoor en
aan het eind was er een prijs in de vorm van iets lekkers.
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Introductieweek bovenbouw
Voor de start van het nieuwe schooljaar hadden we
twee introductieactiviteiten staan.
De leerlingen uit klas 3 zijn samen met hun klas en
mentor naar Fun Forest geweest. Ze hebben op
verschillende hoogtes geklommen, met een tokkelbaan
naar beneden gegleden en meerdere leerlingen
hebben hun hoogtevrees overwonnen!
De leerlingen uit jaar 4 hebben een complete sportdag gehad bij Mountain Network. Zij hebben
geklommen, abgeseild , geboulderd, archery tag gespeeld en voor de teambuilding ook nog
Teamgames gedaan. De leerlingen hebben elkaar bij het klimmen gezekerd; het was leuk om te
zien hoeveel vertrouwen de leerlingen in elkaar hadden!
Op onze website staan 2 korte filmpjes van introductiedagen: www.zuiderlicht.org.

Even voorstellen
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Kevin de Wit en sinds de start van dit schooljaar mag ik
het stokje van dhr. Bojoh overnemen als de leerjaarcoördinator van de bovenbouw.
Ik werk ondertussen al 8 jaar met veel plezier op het Zuiderlicht College en de meeste leerlingen kennen
mij dan ook als docent Lichamelijke Opvoeding en/of als hun mentor. Ik ben erg gesteld op de doelgroep
die wij op het Zuiderlicht College hebben. Ze zijn goudeerlijk, zijn recht voor zijn raap en zitten bomvol
energie. Ik zal dit jaar mijn best doen om u en de leerlingen zo goed mogelijk te
ondersteunen en te begeleiden op hun weg naar hun diploma. Daarbij heb ik uw
inbreng en betrokkenheid hard nodig en ik kijk uit naar een fijne samenwerking.
Aarzel niet om mij te bellen en/of te mailen indien u vragen heeft.
Ik ben te bereiken op tel. 020 66 24 883 en mijn emailadres is:
k.de.wit@zuiderlicht.org
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Na school meteen naar huis
We merken dat er toch veel leerlingen als de schooldag voor hun voorbij is, rondom
de gebouwen van het Zuiderlicht blijven hangen. Het is natuurlijk gezellig om met z’n
allen te zijn, of om op vrienden en vriendinnen te wachten. Maar onze schoolgebouwen staan in woonwijken en we hebben met z’n allen een verantwoordelijkheid te
nemen richting onze buren. Groepen leerlingen die met elkaar op het Van Helstplein kabaal
staan te maken, is niet goed voor de school. We willen dus nogmaals benadrukken, dat de
leerlingen na de lessen meteen naar huis gaan. Dus graag thuis hier even aandacht voor!

AMN afname leerjaar 3
In week 37 zullen alle derdejaars leerlingen 2 AMN testen maken voor het vak rekenen en
Nederlands.
Tijdens twee blokuren zullen de leerlingen achter de pc een test maken die aangeeft hoe de
uitstoom van de onderbouw naar de bovenbouw verlopen is voor rekenen en Nederlands.
Voor leerlingen is het van belang dat zij uitstromen op niveau 2F. Aan de hand van de testen in de
bovenbouw kunnen wij inzicht krijgen in de vorderingen en eventuele ondersteuningsbehoeften.
Leerlingen hoeven zich niet voor te bereiden en hebben geen boeken of materiaal nodig.

Halvering lesgroepen keuzevakken leerjaar 3 en 4
Tijdens de praktijkgerichte lesuren (keuzevakken) is het lastig voor leerlingen en docenten om
afstand te houden. Hierdoor zullen de lesgroepen gehalveerd worden en om de week het
praktische gedeelte uitvoeren in de klas. Leerlingen die gedurende de uren geen les hebben,
worden geacht zelfstandig aan de slag met de studiewijzer waarin de deeltaken helder omschreven
staan. De studiewijzers kunnen de leerlingen vinden op de ELO binnen Magister > Vakgroep Zorg
en Welzijn.

Carrousel onderbouw
Op dinsdag 22 september zullen we in de onderbouw gaan starten met de carrousel uren. Deze
uren zijn bedoeld om naast alle reguliere lessen, de leerlingen vakken aan te bieden waarin ze hun
talenten kunnen ontplooien. Deze vakken tellen niet mee voor een beoordeling, maar vooral voor
de ontwikkeling en vorming van het kind. De lessen zullen gegeven worden in vaste uren op de
dinsdagmiddag (lesuur 7 en 8).
Voordat de leerlingen naar de lessen toe gaan, moeten zij natuurlijk eerst kiezen. We zullen in
week 37 de voorlichting aan alle klassen geven. In week 38 moeten de leerlingen dan hun keuzes
aangeven via Magister. Dit gebeurt in de mentorles. In principe duurt een carrouselperiode
ongeveer 12 weken. De leerlingen volgen twee keer in het jaar een carrouselvak. Ze hebben dus
ook 1 periode geen carrouseluren.
De keuzes die de leerlingen kunnen maken zijn:
• Mode • Wereldkeuken • Beauty class • Carrousel LO • Drama • Daza (dans, zang en acteren)
• Kunstklas
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Lessen lichamelijke opvoeding en corona
In de lessen LO hoeven de leelringen volgens de RIVM richtlijnen zoals deze nu zijn, geen afstand te
houden. We willen begrip opbrengen voor de leerlingen die bij de contactsporten wel afstand
willen houden tot hun klasgenoten. Dit doordat zij iemand in hun omgeving hebben die kwetsbaar
is. Hierover willen we wel graag van een ouder/verzorger bericht ontvangen, zodat de LO docent
weet welke leerlingen dan even niet meedoen.

Schoolfoto’s
In de startweek is er een fotograaf op school geweest om de leerlingen persoonlijk en als klas te
fotograferen. Aankomende week zullen de mentoren enveloppen met foto's uitdelen aan de
leerlingen van de klas. In de envelop zit een portretfoto, kleine foto's en een klassenfoto.
Het fotopakket is voorzien van de naam van de leerling en bevat een rekening, hiermee kunt u de
gewenste fotovellen betalen.
De niet gewenste foto's kunt u rechtstreeks en gratis terugsturen in
de retourenveloppe van het pakket. Vergeet u dat a.u.b. niet, omdat u
anders gewoon een rekening krijgt!
Vanaf dat moment verloopt het contact over de schoolfoto’s dan ook
tussen u en het bedrijf dat de schoolfoto’s gemaakt heeft. De
contactgegevens vindt u in de envelop.

Hulp bij schoolkosten vanuit de gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam helpt een groot deel van de Amsterdamse ouders bij de schoolkosten.
Voorbeelden:
• Scholierenvergoeding voor het betalen van spullen voor school, kamp leerjaar 1 & 3, sport,
muziek of de vrijwillige ouderbijdrage.
• Gratis laptop of tablet voor het maken van huiswerk thuis.
• Reiskostenvergoeding voor scholieren die 3 zones of meer het met OV naar school moeten
reizen.
• Sport, muziek of dansles
• Stadspas voor uitjes en activiteiten
Ga naar: amsterdam.nl/intermediairswpi

Programma
WEEK 40
(28 sept t/m 02 okt)
Woensdag 30 sept:	Workshop internet
veiligheid leerjaar 2
Donderdag 1 okt:	Teamoverleg

WEEK 41
(05 t/m 09 okt)
Maandag 5 okt:	Studiedag personeel;
alle leerlingen zijn vrij.
Donderdag 8 okt: OPP-avond leerjaar 1
Herfstvakantie 12 t/m 16 oktober
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