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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 kunt u het mailen naar: p.bojoh@zuiderlicht.org.
Het ouderbulletin zal ongeveer elke zes weken verschijnen en wordt digitaal verspreid; ook zal het 
op onze site www.zuiderlicht.org geplaatst worden.

Nieuwsjaarsdiner 

“Wij (Youssra en Delysha) hebben een nieuwjaarsdiner 
georganiseerd op woensdagavond 23 januari 2019. We 
wilden een diner organiseren, omdat we het jaar samen 
mooi met elkaar wilden openen.  

We hebben gebruik gemaakt van het maatwerkloket en 
hebben een aanvraag gedaan voor het organiseren van dit 
diner. De aanvraag hebben we bij mevrouw Slijkerman 
ingeleverd en zij heeft die goedgekeurd. 

We hebben flyers gemaakt, een brief voor de ouders geschreven, een boodschappenlijst gemaakt 
en natuurlijk alle leerlingen uit de tweede uitgenodigd. Er kwamen 30 leerlingen naar het diner en 
ze hebben allemaal iets lekkers meegenomen. 

Het was heel gezellig en leuk”.

Delysha en Youssra 2D
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Kika Kerstactie 
De actie voor KiKa tijdens de kerst was ontzettend  
gezellig en geslaagd! 

Leerlingen en docenten hebben hard gewerkt om zoveel 
mogelijk opbrengsten binnen te halen voor KiKa! 
Naast het schaatsen hebben leerlingen workshops gevolgd, 
meegedaan aan de kerstshow en spulletjes op straat verkocht. 
Op 7 februari is een afgevaardigde van KiKa op school gekomen 
om de cheque in ontvangst te nemen van de leerlingenraad. 

De leerlingen hebben met diverse kerstacties € 1974,74 
opgehaald! Wij zijn supertrots op al onze leerlingen.

Deelraad
Via een schriftelijke stemming is Abel Priem uit klas 1M in een nek-aan-nekrace met Antonella 
Donkor uit 2D door onze leerlingen gekozen om hen te vertegenwoordigen in de deelraad. 

Het was leuk om te zien hoe beide leerlingen ‘campagne’ hebben gevoerd.  
De deelraad is nog steeds op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt een mail schrijven aan mevrouw Stevens  
(a.stevens-baggen@zuiderlicht.org) en/of mevrouw Kerkhoven (r.kerkhoven@zuiderlicht.org)

Poldertheater
Het Poldertheater is onlangs bij ons langs geweest. Ze hebben een 
theatervoorstelling laten zien en hebben twee workshops gegeven 
waarbij leerlingen zelf ook gespeeld hebben. 

Het Poldertheater maakt voorstellingen met en voor jongeren; ook 
nodigen ze leerlingen uit om gratis theaterlessen bij hen te volgen.  
Op dit moment doet een oudleerling van het Zuiderlicht College mee  
aan een voorstelling (Mariken) die maandag 25 februari door onze 
leerlingen van de 2e en 3e klassen zal worden bezocht. 
www.poldertheater.nl 



Open dagen 
De school kan terugkijken op twee succesvolle open dagen,  
die we op 30 januari en 10 februari hadden georganiseerd;  
ook de voorlichting over de VBBM- klassen (danstraject) was 
druk bezocht. 

Een flink aantal leerlingen heeft 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 4 tot 15 maart;  
het is altijd spannend hoeveel kinderen zich uiteindelijk inschrijven.

De Universiteit van Amsterdam biedt 50 ouders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de 
oudercursus “Praten met kinderen”. In de cursus wordt besproken hoe ouders om kunnen gaan 
met de dagelijkse problematiek bij het opvoeden. 

De cursus is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar. 
Er zijn 2 groepen en deze starten in maart en mei. Daarnaast is er nog een online variant van de 
cursus en die start eveneens in mei. 

Doordat de cursus onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek, is deelname gratis. 
Voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op www.cursuspratenmetkinderen.nl of mailen 
naar pratenmetkinderen2019@gmail.com.
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Praten met kinderen 
 “Hoe los ik alledaagse conflicten op zonder ruzie?” 

Even voorstellen 
“Mijn naam is Damione Cornelisse.

Ik ben al ruim vijftien jaar werkzaam op het Zuiderlicht College als docent  
CKV  (Culturele en kunstzinnige vorming) in de bovenbouw en docent Bevo  
(beeldende vorming) in de onderbouw.

Bij mijn vak leren leerlingen hun eigen oplossing te zoeken in een opdracht.  
Iedereen heeft een eigen stijl of handschrift en die ontwikkelen ze verder bij mijn lessen.
Bij CKV zijn we onder andere bezig met de onderwerpen: architectuur, muziek, fotografie, film, 
theater en toegepaste kunst (gebruiksvoorwerpen) en we organiseren regelmatig buitenschoolse 
activiteiten.”



Bereidingswijze
1.  Breng het water aan de kook in een kookpan. Voeg, als het water kookt,  

zout toe en doe de macaroni in het kokende water. Roer de macaroni een keer 
door als deze helemaal onder water staat en kook hem in 8 minuten beetgaar. 
Giet de macaroni af in het vergiet en laat goed uitlekken.

2.  Was intussen de prei en snijd het in dunne reepjes.
3. Schil de wortels en snijd ze in de lengte in 4-en en vervolgens in kleine stukjes.
4. Maak de champignons schoon en snijd ze in stukjes / plakjes.
5.  Doe de olie in de braadpan en bak het gehakt rul. Voeg de knoflook en het 

bouillonblokje toe. Goed omroeren en even laten meebakken.
6.  Doe de tomatenpuree en de italiaanse kruiden erbij en laat het een minuutje 

meebakken.
7.  Daarna de prei, de wortel en champignons toevoegen en enkele minuten  

goed omroeren en meebakken tot een saus.
8.  Kook de saus nu 5 tot 10 minuten zachtjes door.  

Voeg wat water toe als de saus te dik wordt.
9.  Proef de saus en breng het eventueel  

verder op smaak met peper en zout.
10.  Serveer op een bord en strooi de  

geraspte kaas over de macaroni.

Recept van de maand: Macaroni met gehakt  
Zoals u wellicht weet, volgen de leerlingen van de derde en vierde klassen verschillende 
keuzevakken. De bijzondere keuken is zo’n keuzevak waar leerlingen diverse gerechten maken. 
De komende maand staat er macaroni met gehakt op het programma. 

Hoe word je rijk?
De afgelopen weken hebben de 4e klassers workshops ‘Hoe word je rijk?’ gevolgd.
Het doel van ‘Hoe word je rijk?’ is het voorkomen van schulden bij alle 16- en 17-jarigen van nu 
en in de toekomst. 

Het lesprogramma was interactief en sloot aan op de belevingswereld van leerlingen; er werd 
gebruik gemaakt van verhalen van leeftijdsgenoten. 

Zo werden de belangrijkste oorzaken van schulden bij jongeren onder de loep genomen, zoals het 
niet (op tijd) betalen van boetes, van de zorgverzekering of van abonnementskosten van een 
mobiel. Ook is de studiefinanciering uitgebreid ter sprake gekomen; wat je rechten en plichten zijn 
en wat je stop moet zetten als je klaar bent met je opleiding.

Benodigdheden  
voor 4 personen:
•  60 gr macaroni 
•  4 dl water
•  1 stukje prei
•  1 stukje wortel
•  2 stuks champignons 
•  75 gr rundergehakt
•  1 bouillonblok
•  tomatenpuree
•  25 gr geraspte kaas 
•  1 thelepel Italiaanse kruiden
•  1 el (olijf)olie
•  zout (klein beetje) en peper

Materialen:
•  kookpan 
• braadpan 
• vergiet

Programma

WEEK 9  (25 feb. t/m 1 mrt.)
Maandag 25 februari   Bezoek theatersvoorstelling  ‘Mariken’ van het Poldertheater:  

2e en 3e leerjaar
Dinsdag 26 februari Studiedag personeel
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WEEK 10 (4 mrt. t/m 8 mrt.)
Maandag 4 maart PPO- carrousel: leerjaar 2
Dinsdag 5 maart Bezoek aan Corpus: klas 2a, 2b en 2m
Woensdag 6 maart  Clicks & Kicks, theaterworkshop over internet veiligheid: 4e leerjaar
Donderdag 7 maart  Clicks & Kicks, theaterworkshop over internet veiligheid: 4e leerjaar
 Bezoek aan Corpus: klas 2c en 2d

WEEK 11  (11 mrt. t/m 15 mrt.)
Maandag 11 maart PPO-carrousel: leerjaar 2
Ma 11 t/m vrij 15 maart Open week: M-klassen
Donderdag 14 maart 17.30 - 18.30: Vergadering ouderraad in Karel du Jardinstraat 
  Voorlichtingsavond over profiel en keuzevakken:  

ouders/verzorgers leerjaar 2

WEEK 12  (18 mrt. t/m 22 mrt.)
Woensdag 20 maart Movies that matter: leerjaar 2
Donderdag 21 maart Studiedag personeel

WEEK 13  (25 mrt. t/m 29 mrt.)
Maandag 25 maart Theaterworkshop homotolerantie: leerjaar 3
Dinsdag 26 maart Rapportvergadering: leerjaar 2 en 3
Donderdag 28 maart Theaterworkshop homotolerantie: leerjaar 3
 Rapportvergadering: leerjaar 1 en 4

WEEK 14 (1 apr. t/m 5 apr.)
Dinsdag 2 april Herkansingen: leerjaar 3 en 4
Donderdag 4 april MOL- gesprekken: leerjaar 1 t/m 4

WEEK 15 (8 apr. t/m 12 apr.)
Ma 8 t/m vrij 12 april Stage: leerjaar 3
Ma 8 t/m vrij 12 april  CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen): leerjaar 4
Donderdag 11 april Teamvergadering: onderbouw en bovenbouw

WEEK 16 (15 apr. t/m 19 apr.)
Ma 15 t/m vrij 19 april Stage: leerjaar 3
Ma 15 t/m vrij 19 april CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen): leerjaar 4
Wo 16 t/m vrij 19 april Kamp: leerjaar 1
Donderdag 18 april Danstentamens M-klassen

MEIVAKANTIE: 20 APRIL T/M 5 MEI 2019
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