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Dinsdag 15 maart 

 ABC cultuurvoorstelling “Jut en Julia” 

            groepen 6, 7, 8 – Sporthal Vennewater 

Vrijdag 18 maart 

 ABC cultuurvoorstelling “Unieke zaken” 

            groepen 3, 4, 5 – theater De Beun 

Woensdag 23 maart 
 Groepsoptreden groep 1-2A  

 Groepen 7 Wandelen voor Water 10:00-12:00 uur 

 

Maandag 28 maart 

 2e Paasdag, vrije dag 

Dinsdag 29 maart 

 Schrijver in de klas groep 4 

 

Woensdag 30 maart en vrijdag 1 april 
 Entreetoets groepen 7  

Maandag 4 april en donderdag 7 april 
 Entreetoets groepen 7  

Vrijdag 8 april  
 Schoolvoetbaltoernooi groepen 17:00-20:30 uur 

Woensdag 13 april  
 Schoolvoetbaltoernooi groepen 5/6 13:30-17:00 uur 
 Jubileum Musical theater de Beun 

Vrijdag 15 april  
 Schoolvoetbaltoernooi groepen 17:00-20:30 uur 

Maandag 18 april 

 Schriftelijk verkeersexamen groep 7 

 Volgende info komt uit 
 

 

  

Beste ouders 

Na een ongetwijfeld fijne voorjaarsvakantie zijn we weer vol nieuwe energie begonnen. 

De afgelopen periode is er door de leerlingen hard gewerkt aan de verschillende 

toetsen. Alle leerlingen hebben hun rapport mee naar huis gekregen. Inmiddels zijn de 

oudergesprekken ook gevoerd. 

Op woensdag 18 februari hebben de leerlingen van groep 7 een lunch verzorgd bij 

Brasserie in ’t Groen. Ze zijn de hele ochtend bezig geweest in de keuken van het 

restaurant om dit voor te bereiden. Om 12.00 uur kwamen de gasten. Ouders, opa’s en 

oma’s en andere familie leden. Ook wethouder Elly Beense was aanwezig. De kinderen 

hebben de lunch perfect verzorgd! Onze dank gaat uit naar Hubert en Sanna Tervoort, 

die deze unieke ervaring voor onze leerlingen hebben mogelijk gemaakt! Verder in deze Info kunt u meer lezen over 

deze ochtend. 

In alle groepen is hard gewerkt aan het KinderKunstMuseum, dat afgelopen 

donderdag werd geopend. Het thema van dit jaar was: “Frankrijk”. Op vrijdag 

was tevens de open ochtend.  

Er waren niet alleen schitterende kunstwerken, maar ook een prachtige 

modeshow van leerlingen van verschillende groepen. In tegenstelling tot 

voorgaande jaren is ons KinderKunstMuseum een dag langer geopend en 

kunnen belangstellenden ook morgen, dinsdag 15 maart nog van 9.00 uur tot 

15.00 uur in het museum terecht. 

Alvast voor in uw 

agenda:  

Ouderavond met als 

thema `Gezonde 

Voeding voor kinderen´. 

Maandag 18 april in de 

aula van de Zuidwester. 

Aanvang 20:00 uur. 

mailto:info@obsdezuidwester.nl
http://www.obsdezuidwester.nl/


 

 

In de week van 9 t/m 11 maart was 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.  

Voor 13 april staat een optredendoor leerkrachten en een aantal vrijwilligers gepland in de Beun. Wij zullen naar 

aanleiding van het 20 jarig bestaan van de Zuidwester de musical ”Paniek in Sprookjesland” opvoeren. We hopen u 

allen te zien in de Beun!  

Namens het managementteam, 

Monique Opdam 

Directeur 

 

Kleuters in de klas 
Elke ochtend worden de meeste kleuters in de klas gebracht. Dat is leuk en gezellig. We zien de laatste tijd dat er 

ook oudere broertjes en zusjes meekomen om de kleuter weg te brengen. Dit is ook gezellig, maar zorgt ervoor dat 

de drukte in de klas toeneemt. We vragen u daarom de oudere broertjes en zusjes op het schoolplein te laten totdat 

de bel gaat en zij naar hun eigen klas kunnen gaan. Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

“Gezonde voeding voor kinderen” 
Van 11 april t/m 22 april hebben we het project “Voeding” in de hele school. Op maandagavond 18 april 

is er een ouderavond met als thema “Gezonde voeding voor kinderen”. De avond start om 20.00 uur. 

 

Bericht van de Ouderraad 
Beste ouders, 

De OR zoekt nieuwe leden!!!  De Ouderraad is een clubje van 12 ouders die in de school meehelpen om de speciale 

activiteiten te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de fotograaf, St Maarten, 

Sinterklaas, Kerst, avondvierdaagse en het eindfeest. We vergaderen 6 keer per jaar 

en ieder lid zit in 2 of 3 commissies, behorende bij de te organiseren activiteit. De 

tijdsinvestering valt dus wel mee.  

Wat je ervoor terug krijgt is een hele mooie betrokkenheid bij de school van je kind. 

En je kind vindt het geweldig als papa of mama in de school bezig is. Zeker als ze 

nog heel klein zijn. En het is ook een gezellige club bij elkaar. Dus neem contact op 

als je meer wilt weten met Angelique Freijer op 06-45636364. Tot horen?! 

Namens de ouderraad, 

Angelique 

 

Paniek in sprookjesland! 
Binnenkort viert de Zuidwester haar 20-jarig bestaan. Zoals u al in de mail hebt kunnen lezen, voeren de 

leerkrachten daarom in de Beun een musical op: “Paniek in sprookjesland”. 

Twee kinderen vechten om een sprookjesboek. Als het boek op de grond valt liggen alle bladzijden los. En wat er 

dan gebeurt….. 

De datum van de musical is woensdag 13 april 2016. Er zijn 2 voorstellingen, namelijk om 17.00 uur en om 19.00 

uur. De voorstelling duurt ongeveer een uurtje.  

U bent uitgenodigd om een van de voorstellingen met uw schoolgaande kind(eren) bij te wonen. We adviseren om 

de kinderen van de onderbouw de voorstelling van 17:00 uur te laten bijwonen en de bovenbouwleerlingen de 

voorstelling van 19:00 uur. Voor de leerlingen van de groepen 5 en 6: denkt u aan het schoolvoetbaltoernooi deze 

middag? Die duurt tot 17:00 uur. 

De kaarten voor de leerlingen van de Zuidwester zijn gratis, aan de ouders vragen wij een bijdrage van € 1,50. 

De kaartverkoop is in het “lege” lokaal naast de kleuteringang, op: 

·         Maandagavond 21 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

·         Donderdagmiddag 24 maart van 15.45 uur tot 16.30 uur. 

·         Dinsdagavond 29 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur.  

Toegang tot het lokaal via de kleuteringang.  

 

 

 

 

 



 

 

Groepen 8 naar de huisvuilcentrale 
Op maandag 1 februari mochten de groepen 8 naar de H.V.C. (huisvuilcentrale). Wij zijn er achter gekomen dat het 

niet alleen voor huisafval is. Ze doen nog meer, zo verwarmen ze bijvoorbeeld het AZ-stadion met de energie van 

de afvalverbranding. Ook maken ze biogas van oud tuinafval en resthout.  

We kregen een rondleiding door een groot deel van het gebouw. We kregen een haarnetje, een helm, een hesje en 

een geluidsapparaatje. We liepen langs een grote oven waar al het afval wordt verbrand, de loshaal, een XXXL 

vuilnisbak en de besturingscomputers.  

De H.V.C. heeft vele kunstwerken van verschillende kunstenaars en scholen hangen. Op één kunstwerk waren vier 

konijntjes te zien, die aan één wortel aten. Een klein weetje is dat de H.V.C. rood en grijs is, dat staat voor de kleur 

van het vuur en de rook.  

We vonden het heel interessant, hoewel we wel even aan de geur moesten wennen.  

Karlijn en Lot 

 

Bezoek Jac P. Thijsse College 

Op woensdag 3 februari brachten de groepen 8 een bezoekje aan het J.P.T. College.  

Hoe zij dat hebben ervaren is te lezen in onderstaande verslagjes. 
  

“We moesten om 8.30 uur op het JPT zijn dus 8 uur vertrokken we in een lange rij richting Castricum.  

Toen we er waren en iedereen zijn fiets weg had gezet, werden we hartelijk ontvangen in de aula. Daar werd er 

uitleg over de school gegeven. Ook vertelden ze iets over het tweetalig onderwijs, dat je daar kan doen. Vervolgens 

werden we in twee groepen gesplitst: groep 8a en groep 8b. Beide groepen moesten mee met een docent. Van hem 

kregen we een rondleiding door de school. Daarna liep iedereen weer terug naar de aula. Je kreeg daar wat te 

drinken en een koekje en na een tijdje werden we weer bij elkaar geroepen. Elke groep kreeg een kort lesje van een 

bepaald vak. Wij hadden muziek. Het was de bedoeling dat we samen een soort band zouden vormen en het liedje 

Pricetag van Jessie J gingen opvoeren. Dus dat deden we. Er waren kinderen op het keyboard, op het drumstel, de 

xylofoon en de gitaar en weer anderen gingen zingen. Het was heel leuk om te doen en gaf een gaaf effect! Toen 

moesten we helaas alweer weg. Het was een leuk bezoek aan het JPT!“ 

Vincent en Madou, groep 8A 

 

“We werden we ontvangen in de aula, waar de vorige dag 

een optreden had plaatsgevonden. Hier werd uitgelegd 

wat we deze ochtend allemaal zouden gaan doen. Twee 

oud-leerlingen van onze school leidden ons rond. Na de 

rondleiding kregen we in de aula wat te eten en te drinken.  

Vervolgens werden we naar het biologielokaal gebracht. 

Hier werkten we met microscopen en bekeken we zand, 

zout, suiker en zelfs een sprinkhaan! 

Groep 8A ging naar het muzieklokaal. Hier waren we dus 

niet bij.  

Wij vonden het een erg leuke school!” 

Emma Hill en Myrthe van der Werf, groep 8B  
 

Nationale voorleeswedstrijd 
Maandag 8 februari was het weer zover: de Nationale 

Voorleeskampioenschappen. Ook de jaar deed de Zuidwester mee. Ik 

mocht mijn school vertegenwoordigen. De wedstrijd werd gehouden in 

de bieb. Er deden 11 scholen mee. We begonnen om 4 uur. Na zes 

voorlezers was de pauze. Kinderen kregen limonade en een snoepje en 

de ouders kregen koffie/thee en een koekje. Nadat de kinderen en ouders 

hun drinken en eten op hadden, konden de kinderen een spel doel dat 

heet Ribbel Dibbel. Toen het spel af was gingen we verder met nog een 

paar voorlezers en de uitslag. Helaas had ik niet gewonnen maar als je 

meedeed kreeg je wel een mooie mok. Ik vond het erg leuk om mee te 

doen en ik hoop de Zuidwester nog vele jaren mee zal doen! 

Zara 

Groep 8A 

 



 

 

Kinderkookcafé Brasserie in ‘t Groen  
Op woensdag 17 februari kregen de leerlingen van groep 7a de leiding over de keuken, bar en bediening van 

Brasserie in 't Groen in Heiloo. In het kader van gezonde voeding moesten zij, onder leiding van o.a. chef-kok Huub 

Tervoort, een gezonde lunch serveren. De gasten waren ruim 50 ouders, opa’s, oma’s én Elly Beens, wethouder van 

de gemeente Heiloo. 

Voorafgaand aan de lunch kregen de leerlingen een kookworkshop en les in bedienen en werken achter de bar. Zij 

hebben de tafels keurig opgedekt en kregen tips voor het opnemen van de bestelling en afrekenen. Een bijzonder 

gemotiveerde keukenbrigade heeft heerlijke gezonde broodjes, soepen en salades bereid. Ook in de bediening en 

achter de bar lieten de leerlingen zien wat zij in korte tijd geleerd hebben. 

Het was een groot succes en de kinderen hebben er zelfs ook nog wat geld mee verdiend. De winst en fooi is bij 

elkaar opgeteld en aan het eind van het schooljaar gaat ze daar met de klas iets leuks mee doen. Op onze website 

staat een sfeerfilmpje van de geslaagde dag. 
 

Schaatsen op de Meent 
Donderdag 25 februari bleven de groepen 7 en 8 lunchen op school. Na het broodje gingen we in een lange sliert 

door het Heilooërbos naar ijsbaan De Meent in Alkmaar. Ons “wintersport” gevoel groeide al snel, want we hadden 

strak blauwe lucht en een koud windje op de wangen. Bij de ijsbaan 

aangekomen gingen de kinderen met eigen schaatsen meteen de baan 

op, de kinderen die schaatsen huurden volgden al snel. Voor velen 

was het weer even wennen om op de ijzers te staan, maar al snel 

werden de hulprekjes steeds minder gebruikt. Je kon een heuse 11 

stedentocht schaatsen! Bij elk rondje kreeg je op je stempelkaart een 

stempel bij één van de 11 Friese steden. Er waren kinderen die 

meerdere kaarten hadden vol geschaatst! Het was een erg goed begin 

van de voorjaarsvakantie. Ouders die geholpen hebben met schaatsen 

onderbinden, stempelen, fietsen en andere hand- en spandiensten: 

Hartelijk bedankt voor de hulp!  

Op onze website kunt u een filmpje bekijken en binnenkort zijn daar 

ook de foto’s te vinden. 

 

Volleybaltoernooi groepen 5 en 6 
Op 9 maart deed een groot aantal kinderen van de groepen 5 en 6 mee aan het jaarlijkse volleybaltoernooi van de 

vereniging Effect. 

Eerst gingen de groepen 5 van start met als deelnemende  teams: De Toppers, het Superteam en The Stars. De 

groepen 6 waren daarna aan de beurt met als deelnemende teams: The Wishing Stars, Knolpower, Angry Birds en 

De gouden sterren.  Vier teams hebben een prijs gewonnen: groep 5 met het team De Toppers, groep 6 met de teams 

Angry Birds, The Wishing Stars en Knolpower. 

Alle teams speelden goed samen en zagen er geweldig uit in hun eigen ontworpen team tenues! De kinderen hebben 

een leuke en sportieve middag gehad. 

We willen nogmaals alle coaches bedanken voor hun geweldige en enthousiaste inzet! 

 

Muziekoptredens 

Op donderdagmiddag 18 februari waren er allerlei prachtige muziekstukken op school te beluisteren. 

Een groot aantal kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaven een mini-schoolconcert op hun favoriete instrument. Alle 

kinderen van de school kwamen luisteren en kijken. De Muziek- en Dansschool Heiloo bracht op deze manier onder 

de aandacht hoe leuk het is om een muziekinstrument te bespelen. 

We hebben er van genoten! 

 

Informatie van derden: PCC Maalwater Run&Walk 

PCC Maalwater Run&Walk op zondag 17 april 2016 
in het Stationscentrum van Heiloo 

 
Aan alle kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s,  
Doe je (weer) mee met de Run? Zit je in de kleutergroep, doe mee met de Bambinirun! Zit je in een 
hogere groep, doe dan mee met de 2 kilometer loop. Als je 12 jaar bent mag je ook 4 km lopen!  

http://obsdezuidwester.nl/index.php?section=24&page=269
http://obsdezuidwester.nl/index.php?section=24&page=269
https://www.youtube.com/watch?v=_OC2UeZLwyA


 

 

Doet u ook mee met de Run? U kunt meedoen met de 4 of 10 km loop. Alle parcoursen lopen door (het 
centrum van) Heiloo.  
 

Of doet u mee met de Walk? U wandelt langs mooie en interessante plekken in Heiloo en kunt daarbij uit 
vier afstanden (5, 12 en 16 km) kiezen. Er komt ook een kortere wandelafstand voor deelnemers die 
slecht ter been zijn, met een rollator wandelen of in een rolstoel zitten. 
 

Voor de 8de keer organiseert Rotary Club Heiloo, met ondersteuning van SportRaad Heiloo, Atletiek 
Vereniging Trias en de wandelsportvereniging VIB 2002 dit evenement.  
PCC Heiloo is een erg sportieve school en steunt de Maalwater Run&Walk daarom van harte!  
Het goede doel van de Maalwater Run&Walk is het ‘Rotary Sportfonds Heiloo’. Dit fonds maakt sporten 
voor iedereen mogelijk. Daarnaast komt het inschrijfgeld van uw kind(eren) ten goede aan de eigen 
school. Het inschrijfgeld wordt net als vorig jaar omgezet in sport@school sportlessen. Alle reden dus om 
met het hele gezin mee te doen!    
 
De directie en het team van onze school steunt dit evenement van harte en stimuleert dat uw kind meedoet!  
Waarom? Omdat we het inschrijfgeld van alle kinderen van onze school die meedoen mogen gebruiken voor lessen 
“sport@school” .  Het inschrijven van de kinderen vindt op school plaats, op donderdag 31 maart van 8:15-9:00 uur 
en van 15:15-16:00 uur. 
 
Wilt u meer weten over de Run&Walk?  
Kijk dan op www.pccmaalwaterrunenwalk.nl  
Wilt u meer informatie over het inschrijven van uw kind(eren) of uzelf? Neem dan contact op met buurtsportcoach 
Heiloo, Pascale de Hoogh, p.dehoogh@alkmaarsport.nl of tel. 06-11149728 
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