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Woensdag 12 maart 

 Groepsoptreden groep 7 

Donderdag 13 maart 

 Ik eet het beter: ‘Over de Tong!’ groepen 6 

 Ik eet het beter: ‘Testlab’ groep 7 

 ‘We trekken aan de bel’ 10.00 uur, actie Lilianefonds 

Woensdag 19 maart  

 Techniekcoach groep 8b 

 ‘Bureau Meestervervalsers’ groepen 5 in de bieb 

 ‘Wandelen voor water’ groep 7,  actie Simavi 

Donderdag 20 maart 

 Ik eet het beter: ‘KlasseLunch’ groepen 8 

 KinderKunstMuseum 17:00-19:30 uur 

Vrijdag 21 maart 

 KinderKunstMuseum 09:00-12:00 uur 

 Inloopochtend nieuwe ouders 09:00-12:00 uur 
 

Donderdag 26 maart 

 Gastles ‘Google Glass’ groep 8A 

Woensdag 2 april 

 ‘Mozart terug op Aarde’ groepen 5 in de bieb 

Vrijdag 4 april  

 Schoolvoetbal gr. 7/8 16:30-21:00 uur bij SV de Foresters 

Donderdag 10 april  

 Theoretisch verkeersexamen groep 7 

 Inloopavond 

Vrijdag 11 april  

 Schoolvoetbal gr. 7/8 16:30-21:00 uur bij SV de Foresters 

 Volgende Info komt uit 

Vrijdag 11 april  

 Praktisch verkeersexamen groep 7 

*Ook alvast voor in uw agenda: ons Eindfeest voor kinderen 

en ouders/verzorgers staat gepland op vrijdag 20 juni.  

  

Beste ouders, verzorgers 

De afgelopen periode is er door de leerlingen weer hard gewerkt aan de verschillende toetsen. Ook hebben de leerlingen 

van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis gekregen. De becijfering op de rapporten is in het team uitvoerig 

besproken. Ons uitgangspunt is een realistisch beeld neer te zetten van een leerling, om bij zowel de leerling als de 

ouders geen irreële verwachtingen te wekken voor de toekomst. Dit punt en het feit dat we dit jaar zijn gestart met een 

nieuwe rekenmethode heeft invloed op de cijfers. Het is bekend dat de resultaten bij het invoeren van een nieuwe 

methode eerst zakken alvorens ze vooruitgaan, omdat leerlingen moeten wennen aan nieuwe leerstrategieën.  

In alle groepen wordt hard gewerkt voor het KinderKunstMuseum, dat gepland staat op 20 en 21 maart.  

Op 21 maart is tevens de open ochtend, waarbij alle belangstellenden ongedwongen een kijkje mogen nemen op de 

Zuidwester. Nieuw dit jaar is de vriendjes/vriendinnetjesochtend in de kleutergroepen. Elke kleuter mag een vriendje 

of vriendinnetje middels een prachtig versierde kaart uitnodigen om een uurtje mee te draaien in de kleuterklas.  

In de week van 17 t/m 21 maart is het de week van het openbaar onderwijs. Hierin worden de kernwaarden van het 

openbaar onderwijs in de schijnwerpers geplaatst. Algemene toegankelijkheid, wederzijds respect, waarden en 

normen en burgerschap: dat leren kinderen op een openbare basisschool.  

De leerkrachten hebben zich de afgelopen periode weer gericht op diverse nascholingen, waaronder ‘Wereld in 

getallen’ (de rekenmethode voor de groepen 3 t/m 8), ‘Engels’en diverse workshops op ICT gebied.  

Namens het managementteam, 

Monique Opdam 

Waarnemend directeur 

mailto:info@obsdezuidwester.nl
http://www.obsdezuidwester.nl/
http://www.wijtrekkenaandebel.nl/
http://wandelenvoorwater.simavi.nl/wat-is-wandelen-voor-water/Waar-lopen-we-voor/


 

 

Makkelijk Lezen - Plein 
Nieuw in onze bieb: het “makkelijk lezen plein” Sinds kort hebben we in de schoolbibliotheek een kastje met boeken 

staan die speciaal zijn aangeschaft voor dyslectische kinderen en kinderen die moeite hebben met lezen. Een aantal 

van die boeken is gedrukt in het speciale lettertype ‘Dyslexie’, waarvan is gebleken dat het voor dyslectische 

kinderen makkelijker en prettiger leest. De kinderen kunnen met deze boeken op hun eigen niveau lezen, maar het 

leest wel makkelijker. De verhalen zijn vaak net een beetje interessanter! De juf of meester van de leerling geeft aan 

of een kind boeken uit dit kastje mag pakken of niet. Omdat we nog niet zo heel veel van deze boeken hebben, zijn 

ze voorlopig alleen bestemd voor de moeilijk(er) lezende kinderen. 

 

Wereldwijde wiskundewedstrijd 
Een groot aantal leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn opgegeven voor de Kangoeroe reken- en 

wiskundewedstrijd.  Deze wedstrijd wordt jaarlijks in maart gehouden in 50 landen. Zie 

http://www.math-ksf.org/. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk 

nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. De 

deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2013 ruim 6 miljoen 

leerlingen mee aan de Kangoeroewedstrijd.  

 

Op 13 maart trekken wij aan de bel!  
Op donderdag 13 maart 2014 trekken duizenden basisschoolleerlingen in Nederland opnieuw aan de bel. Zo vieren 

zij luidruchtig dat zij naar school mogen. Voor miljoenen leeftijdsgenoten met een 

handicap in ontwikkelingslanden is onderwijs niet vanzelfsprekend. 

Met de jaarlijkse actie ‘Wij trekken aan de bel’ vragen het Liliane Fonds en de 

Nederlandse jeugd aandacht voor millenniumdoel 2: ‘Alle kinderen naar school in 

2015’. 

Ook de leerlingen en leerkrachten van de Zuidwester vinden dat alle kinderen recht 

hebben op onderwijs. Daarom trekken wij aan de bel. 

 

Uilenexcursie groepen 8 

Op 29 januari gingen we op uilenexcursie in Bergen. Het was op woensdagavond. 

We vertrokken om 7 uur `s avonds met de auto. In Bergen wachtten een man en een 

vrouw op ons. Samen leidden zij de excursie. Die man vertelde ons eerst wat over 

uilen, daarna vertrokken we naar het bos. Die man ging toen een uil nadoen om uilen 

te lokken. Toen gingen andere uilen ook geluid maken. Helaas hebben we geen uilen 

gezien, maar we hebben ze wel gehoord. Op het einde mochten we zelf een uil 

nadoen, maar dat was best moeilijk. Het was een leuke avond. 

Geschreven door Lara en Lot uit groep 8b   
 

Nationale voorleeskampioenschappen 
Op maandag 17 februari heeft  Jasmijn Visser voor onze school meegedaan aan de 

voorleeskampioenschappen in de bibliotheek van Heiloo.  

Na een lange zit van 12 voorleeskampioenen van scholen uit Heiloo en Langedijk, 

werden de winnaars bekend gemaakt door de voorzitter van de bibliotheek in 

Heiloo. Jasmijn had het heel goed gedaan en is daarom ook terecht uitgekozen om 

door te gaan naar de volgende ronde. Deze ronde vindt plaats op 8 maart in de 

bibliotheek van Langedijk. Wij wensen haar weer heel veel succes! 

 

CITO-eindtoets groepen 8 
Onlangs was het opvallend stil in de gang bij de groepen 8. Dat was niet voor niets, de leerlingen hielden zich bezig 

met het maken van de eindtoets. We gaan met z’n allen voor een goede uitslag, die medio maart op school verwacht 

wordt. Over het algemeen waren de leerlingen positief gestemd. 

 

 

 

http://www.wijtrekkenaandebel.nl/index.php


 

 

 

Bezoek Poelboerderij groep 4 
Woensdag 5 februari heeft groep 4 een bezoek gebracht aan de 

Poelboerderij in Wormerveer. 

Om 8.30 uur vertrokken wij vanaf school en om 9.00 uur kwamen we 

aan bij de Poelboerderij. “Juf, het ruikt hier echt naar de boerderij”, 

werd er al snel gezegd. Toch maar even uitgelegd dat het de 

cacaofabriek in Zaandam was. Toen we binnen kwamen kregen we 

eerst een filmpje te zien over de vogels die in de winter bij ons te zien 

zijn. De kinderen weten nu het verschil tussen een mannetjes 

koolmeesje en een vrouwtje. Het mannetje heeft een brede zwarte 

stropdas die doorloopt tot ver voorbij zijn pootjes. Het pimpelmeesje 

komt aan zijn naam omdat 

het lijkt alsof hij een 

pimpelpaars mutsje opheeft. Daarna werden de kinderen verdeeld in 4 

groepjes en gingen ze hard aan het werk. Er werden pindasnoeren 

gemaakt, vetbolletjes, dennenappels met zaden en een broodrooster. 

Tussendoor werd er nog wat gedronken tijdens een leuk animatie 

filmpje. Nadat alle 4 werkstukjes af waren vertrokken we weer richting 

Heiloo. De kinderen vonden het een hele leuke ochtend, waarin zij ook 

nog veel geleerd hebben. Na afloop kregen de kinderen nog een leuke 

vogelzoekplaat en een vetbol mee naar huis.. Hierbij willen wij de 

ouders van Savine, Emma, Vince, Sebas, Noor, Jeroen en Quint nog 

bedanken voor het rijden. 
 

 

KinderKunstMuseum info 

Op donderdag 20 maart is het weer zover. Het KinderKunstMuseum van 

de Zuidwester opent zijn deuren. Heeft u de prachtige affiche al gezien? Deze 

is gemaakt door Marc Wolterbeek, vader van Joep, Guus en Pien. 

Ook dit jaar hebben de leerlingen weer hun best gedaan om er een 

kunstzinnig museum van te maken. Het museum is geopend op donderdag 20 

maart van 17.00 uur tot 19.30 uur en op vrijdag 21 maart van 9.00 uur tot 

12.00 uur. Komt dat zien! Komt dat zien!  

Het thema van het KinderKunstMuseum 2014 is Kinderkunst. U zult 

er versteld van staan wat de kinderen allemaal voor moois kunnen 

verzinnen/maken rond dit thema. 

Dit jaar zijn er door alle groepen meubels `gepimpt´, Dit is uw kans om een 

origineel Zuidwester kunstwerk in handen te krijgen. Op donderdag avond 

rond de klok van zes uur worden deze meubels geveild door onze 

veilingmeester Arno Holstvoogd! 

Op donderdag 20 maart is er een restaurant in de school aanwezig. De 

opbrengst van de veiling en het restaurant zijn bestemd voor een culturele 

activiteit voor alle leerlingen. 

Wij hopen op een groot aantal bezoekers en natuurlijk zijn opa´s, oma´s, 

buren en vrienden ook van harte welkom. 

De Kinderkunstcommissie, 

juf Daniëlle, juf Esther, juf Inge van der Koelen en juf Marion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ANWB Streetwise lanceert 5 praktische animaties, speciaal voor ouders  
Deze week lanceert ANWB Streetwise een serie van vijf animaties waarin ouders praktische tips krijgen om de 

verkeersveiligheid van kinderen zèlf te vergroten.  

De vijf onderwerpen die centraal staan zijn: 

- goede fietsverlichting  

- veilige routes naar school 

- het juiste autostoeltje   

- goed zicht in het verkeer 

- remweg van auto’s 

Iedere animatie geeft ouders tips om zelf mee aan de slag te gaan. Deze vindt u op: 
http://www.anwb.nl/verkeersveiligheid/watiedereoudermoetwetenoververkeersveiligheid 

 

   

Omgaan met emoties 
Het is natuurlijk om kinderen te willen beschermen, maar je kunt niet ze niet helemaal afschermen van alle pijn en 

teleurstelling. Wat je wel kunt doen, is ze hier mee te leren omgaan. Het is beter voor ze als je ze de vaardigheden 

leert om een uitdaging aan te gaan en om te gaan met hun emoties. 

Je kunt beginnen ze te leren dat het normaal en gezond is om af en toe boos, gespannen of van streek te zijn. Help ze 

te begrijpen dat deze emoties ook weer over gaan. 

Je kind zal misschien ergens tegen op zien dat bang of onzeker maakt, zoals een sportdag op school. Ze zullen dan 

misschien proberen om hier onderuit te komen. Moedig ze aan om de uitdaging aan te gaan. Als ze jouw steun 

voelen, zullen ze eerder geneigd zijn om er wel naar toe te willen gaan. En als ze teleurgesteld thuis komen, laat ze 

dan weten dat dit ook ok is. Je kind leert dan dat minder leuke gebeurtenissen nou eenmaal voorkomen en dat ze 

hier ook weer over heen komen. 

Onthoud dat jij een voorbeeld voor je kinderen bent. Het geeft ze hoop en moed als ze zien dat jij je problemen 

bespreekt en dan weer door gaat. Ze zullen dan opgroeien met het idee dat uitdagingen overwonnen kunnen worden 

en dat teleurstellingen kunnen worden opgelost. 

De vijf basisprincipes van Positief Opvoeden 
Hoeveel bescherming goed is voor een kind, is een leuk onderwerp van gesprek! Het heeft te maken met het eerste 

basisprincipe van Positief Opvoeden: Een veilige en stimulerende omgeving bieden. Wil je hier meer over weten, 

kijk dan op www.positiefopvoeden.nl.  

Mocht u vragen over het opvoeden en opgroeien van uw zoon of dochter dan kunt u een afspraak maken bij het Opvoedspreekuur in uw 
gemeente bij het volgende telefoonnummer: 088-0100555, dagelijks tussen 9.00-12.00 uur. Ook kunt u kijken op www.positiefopvoeden.nl.  

Plaats dagdeel week locatie adres 

Alkmaar dinsdagochtend alle Centrum voor jeugd en gezin Noord Arubastraat 2 
Alkmaar Noord 
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