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Dinsdag 15 april 
 ABC filmvoorstelling groepen 3 en 4 

Woensdag 16 april 
 Groepsoptreden groep 5a 

 Schoolvoetbal gr.5/6 13:00-17::00 uur  

Vrijdag 18 april 
 Goede vrijdag – niet vrij 

 Creatieve middag groepen 5 t/m 8 

Maandag 21 april 
 2e paasdag 

 

Woensdag 23 april 
 ‘Mozart terug op Aarde’ groepen 5 in de bieb 

Vrijdag 25 april 
 Koningsspelen 

Maandag 28 april t/m vrijdag 9 mei 
 Meivakantie start 14.00 uur 

Vrijdag 23 mei 
 Volgende Info komt uit 
 

 
 

 

  

Vakantierooster 2014-2015  
Herfstvakantie    13-10-2014 t/m 17-10-2014 

Kerstvakantie 22-12-2014 t/m02-01-2015 

Voorjaarsvakantie 20-02-2015 t/m 27-02-2015 

Meivakantie  02-05-2015 t/m -17-05-2015 

Pasen   06-04-2015 

Koningsdag  27-04-2015 

Zomervakantie   04-07-2015 t/m 16-08-2015 

Vrije middag : 19-12-2014 

Planningsdag : 03-07-2015 

Woensdag  studiedag ISOB: Nog in te plannen. Datum is nog niet bekend. 

 

Beste ouders, verzorgers 
In de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van een prachtig Kinderkunstmuseum. De leerlingen en 
leerkrachten hebben al hun creatieve inspiratie uit de kast gehaald. Het thema was Kinderkunst. Dit jaar was er ook 

een veiling. Alle groepen hadden meubelstukken gepimpt en deze werden geveild door onze veilingmeester Arno 
Holstvoogd. De opbrengst komt ten goede aan creatieve materialen voor onze leerlingen 
In dezelfde week hebben de groepen 7 zich ingezet voor Simavi. Zij hebben 6 kilometer gelopen met een rugzak 
gevuld met 6 kg. Dit om de leerlingen te laten ervaren hoe ver kinderen in ontwikkelingslanden moeten lopen voor 
schoon water. Een mooi initiatief dat werd ondersteund door de Rotary club. Met een aardig  bedrag om Simavi te 
ondersteunen. 
De groepen 7 starten binnenkort met  de Entreetoets. De Entreetoets is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem. Met 
dit volgsysteem is  het mogelijk een objectief beeld te vormen van de vorderingen van leerlingen. 

Vandaag spelen de groepen 7 en 8 het tweede deel van het schoolvoetbaltoernooi. Op woensdag 16 april mogen de 
leerlingen van groep 5 en 6 het veld op. We wensen onze leerlingen hierbij veel plezier! 

mailto:info@obsdezuidwester.nl
http://www.obsdezuidwester.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerlingvolgsysteem


 

 

Voor de komende periode staan de Konings spelen op het programma. Een sportieve ochtend, die voor de onderbouw 

begint met een gezond ontbijt. De bovenbouw gaat dit ontbijt als lunch nuttigen. Voor de groepen 1 t/m 4 wordt een 
spelletjesochtend georganiseerd op het schoolplein en voor de bovenbouw een sportdag bij de Foresters. Kortom een 
sportieve dag! De bovenbouw draait deze dag een continurooster van 8.30 uur tot 14.00 uur. Daarna start de 
meivakantie.  
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige meivakantie toe! 
Namens het managementteam, 
Monique Opdam 

Waarnemend directeur 
 

Compensatie- en Bapoverlof 
In de periode van 22 t/m 25 april neemt Monique Opdam het tweede deel van haar compensatieverlof op. Voor 
directiezaken zijn Inge Gras en Linda Hoetjes beschikbaar op dinsdagmiddag, woensdag- en donderdagochtend.  
Joost Booms neemt compensatieverlof op op 12, 13, 19 en 20  mei . Hij wordt vervangen door Esther Schneiter. 

Sandra Kapteijn neemt haar Bapo verlof op 13,14 en 16 mei zij wordt vervangen door Bodil van der Ven en  
Frederike Bennink. 
 

Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek 
In december heeft er een ouder- en een leerlingtevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Een groep van 47% van de 
ouders heeft het onderzoek ingevuld. Dit is een minderheid van de schoolpopulatie. De ouders van de Zuidwester zijn 

redelijk tevreden over de school. Zij gaven de school het  rapportcijfer 7.6. Dit onderzoek werd verricht om te 
achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de ouders. Uit het onderzoek is gebleken dat dit om 4 
aspecten gaat: Geledingen, Identiteit, Begeleiding en Communicatie.  
Uit het leerlingtevredenheidsonderzoek kunnen we concluderen dat onze leerlingen op het gebied van leerkracht, 
sociaal emotioneel, onderwijs en toetsen, voorzieningen, en sfeer zeer tevreden zijn. Het rapportcijfer wat de 
leerlingen gaven was een 8.6.De leerlingen vinden het voor 99% leuk tot erg leuk op school. De punten waar de 
leerlingen minder tevreden over waren: Sanitair, zenuwachtig voor toetsen en pestgedrag. 

Binnen het Mt worden de onderzoeksresultaten bekeken. Vanuit de aanbevelingen van het onderzoeksbureau zullen 
wij gaan werken aan verbetertrajecten.  
 

De Zuidwester trok aan de bel voor het Lilianefonds! 
Op 13 maart trokken in het hele land 558 basisscholen aan de bel! Een van die scholen was de Zuidwester. De 
kinderen waren vooraf geïnformeerd over het doel van de actie. Zij hadden ervoor gezorgd dat er enorm veel lawaai 

was op het schoolplein. Ze hadden pannendeksels, fluitjes sirenes en al wat lawaai kon maken meegenomen. De 
leerlingen vragen aandacht voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Want voor hen is naar school 
gaan niet vanzelfsprekend. Voor elke school die meedoet aan ‘Wij trekken aan de bel’ kan één kind met een handicap 
in Afrika naar school. Dat is mogelijk dankzij enkele ruimhartige sponsors. Het geld komt onder andere ten goede 
aan kinderen met een visuele beperking die les krijgen op een speciale school in Burkina Faso. Wij zijn blij dat wij 
als Zuidwester weer een kind naar een betere toekomst kunnen helpen. 

 
 

 



 

 

Een sporttas vol linkerschoenen 

Wat heeft groep 7 ons verrast met een prachtig groepsoptreden! Naar aanleiding van een boek van Viggo Waas 
hebben de juffen dit verhaal bewerkt tot een toneelstuk met sportieve dansen. De kinderen hebben er zelf liedjes bij 
gevonden. Het verhaal kwam goed uit de verf doordat iedereen vol overtuiging speelde. Ook de teksten zaten er prima 
in. Een groot compliment voor alle spelers, de kinderen van de techniek en de toneelmeesters! 
 

 
 

 

Groep 1/2b - van eieren, getallen en nog veel meer 

De lente is in aantocht en dat merken we in groep 1/2b maar al te goed, want wij 
hebben kippeneieren uitgebroed in de klas. En nee, dat deden we niet door er zelf 
op te zitten, maar met behulp van een broedmachine. We hebben de 
ontwikkeling van ei tot kuiken nauwlettend gevolgd. Het is heel interessant om 
te zien hoe het kuikentje groeit. Ben je nieuwsgierig geworden? We weten er al 
best veel van…….dus als je vragen hebt? De kinderen van groep 1/2b kunnen 

het heel goed uitleggen. 
Naast het uitbroeden van de eieren zijn we ook heel druk met de nieuwe 
materialen die we hebben gekregen. Lekker spelen met getallen en toveren met 
woorden of juist weer springen op een levensgrote getallenlijn. Teveel om op te 
noemen. Elke week hebben we een spel van de week en leren we weer wat meer.  
We hebben heel hard geknutseld voor het KinderKunstMuseum, en zijn ware kunstenaars geworden. Een heuse 
dierentuin stond voor u klaar en schilderijen waar Vincent van Gogh nog een puntje aan kan zuigen. U heeft onze 

kunstwerken vast al bewonderd in ons eigen KinderKunstMuseum. 
 

Grote Rekendag op De Zuidwester 
Dat tabellen en grafieken niet zomaar plaatjes zijn maar een heel handige manier om informatie te ordenen en 
inzichtelijk te maken weten de leerlingen van De Zuidwester sinds woensdag 2 april heel goed! De school deed 
namelijk mee aan de Grote Rekendag. Deze dag wordt ieder jaar georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen 

die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen 
is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De hele school deed mee: de activiteiten waren  er voor groep 1 t/m 
8. Rekenen staat hoog op de agenda: er wordt hard 
gewerkt om de rekenresultaten verder te verbeteren. 
Maar de kinderen vinden het vak niet altijd leuk. De 
Grote Rekendag maakt rekenen leuk. De kinderen 
ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen 

rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar! Dit jaar 
was het onderwerp: Kijk, mijn klas! Grafieken en 
verbanden. Allerlei gegevens, door de leerlingen zelf 
aangeleverd, werden verwerkt in grafieken en 
tabellen. Na de gezamenlijke start op het schoolplein 
waarbij de leerlingen moesten aangeven hoeveel 
boterhammen ze per dag aten, hoeveel uur ze sporten 



 

 

per week en hoeveel fruit ze eten per week, gingen de kinderen in de klas verder rekenen, allemaal op hun eigen 

niveau. Zo was er bij de kleuters een brief van Raadsheer Pruttel die wilde weten of alle kinderen van vier jaar even 
grote voeten hebben, probeerden de leerlingen van de groepen 3 en 4 net zoveel punten te scoren als hun favoriete 
fantasiefiguur, werd in de groepen 5 en 6 de hartslag van diverse dieren vergeleken en werd er in de groepen 7 en 8 
een bewegingscircuit gevolgd. En alle uitslagen werden zichtbaar gemaakt in grafieken en tabellen. Dat geeft inzicht! 
 

Volleybaltoernooi groepen 5 en 6 

Op 12 maart  was het dan weer zover. Een groot aantal kinderen van de groepen 5 
en 6 deed mee aan het jaarlijkse volleybaltoernooi van de vereniging Effect. 
Eerst gingen de groepen 5 van start met als deelnemende teams: FC cola, 
Heroballers, Powergirls, Tornadotijgers, de Superstars en de Pittige Kittens. Dit 
laatste team won de eerste prijs van alle meisjesteams. Goed gedaan meiden! 
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. 

De groepen 6 waren daarna aan de beurt met als deelnemende teams: de Smileys, 
de zwarte panters, de bottenkrakers. Ook zij hebben geweldig gespeeld en het was 
heel gezellig. 
We willen nogmaals alle coaches bedanken voor hun geweldige en enthousiaste 
inzet! 
 

Verslagen van deelnemende teams uit groep 6a: 
    The Black Tigers: Wij zijn Chris, Damian, Djo, Kaeso, Ties en Bo. 
Wij hebben onze eerste wedstrijd 5-0 gewonnen, maar het was ook best een 
makkelijke wedstrijd. De 2e wedstrijd hadden we 1 puntje minder en was het 4-0 
voor ons geworden. De 3e wedstrijd hadden we weer met 4-0 gewonnen. Iemand van de Meander had vals gespeeld, 

hij wou zo graag winnen. De laatste wedstrijd wonnen we ook! 
    Wij zijn de Volleybal pythons: Babs, Lydia, Elise, Maud en Charlotte. Elise zit in groep 5 maar die moest invallen 
voor Charlotte. We hebben 3 wedstrijden gewonnen en 3 verloren. We zijn 5e geworden. Paulien was onze coach. 
    The Volleybalstars: Zara: Het was heel leuk! We hadden 1 wedstrijd gewonnen. Madou: Ik vond het toernooi heel 
leuk! Het is jammer dat het voor ons het laatste volleybal toernooi was. Jasmijn: Ik vond het toernooi wel grappig, we 
moesten de laatste wedstrijd tegen klasgenootjes. Kick: Ik vond het wel leuk, ik vond de laatste wedstrijd ook erg 
leuk. Thomas: Ik vond het heel leuk. Dus: de bal over het net, we gaan naar de top! Tosca: Het laatste moment was 
spannend. Jammer dat het voorbij is! 

    FIRE DRAGONS: Niels, Liam, Vincent, Sander, Hidde. Coach: Marjan Bakker 
TEAM FIRE DRAGONS ZEGT: Het was een superdepuper leuk toernooi! De organisatie was goed en we werden 
tweede. Nogmaals: SUPERLEUK TOERNOOI 
 

Testlab - Ik eet het beter in groep 7  
Donderdagmiddag 13 maart was  groep 7 omgebouwd tot een soort van lab. Er stonden vijf opstellingen klaar waar de 

leerlingen met allerlei etenswaar verschillende proefjes konden doen. Er is onder meer gekeken naar het verschil in 
vet bij light en gewone chips. We hebben gezien in welke producten zetmeel zit. Wist je dat aardappel en wortel veel 
water bevatten? Ook is er gekeken naar de zuren in verschillende (fris)dranken. We hebben een leuke en leerzame 
middag gehad! 
 

Groep 7 wandelt voor water 
6 kilometer lopen met 6 liter water op je rug. Veel kinderen in ontwikkelingslanden als 
Kenia en Oeganda doen dit elke dag. In het kader van Wereld Waterdag op woensdag 19 
maart heeft groep 7 zelf ervaren hoe zwaar dit is. Ontwikkelingsorganisatie Simavi 

organiseert de actie Wandelen voor water om geld in te zamelen voor waterprojecten in 
Kenia en Oeganda. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor water en wc’s voor 
schoolkinderen. In deze landen is vaak een groot te kort aan veilig drinkwater. Van te voren 
hebben we een gastles van Simavi gekregen over de noodzaak van schoon drinkwater en 
goede hygiëne in relatie tot een goede gezondheid. Iedereen zocht zoveel mogelijk sponsors 
en liep met 6 liter water op zijn rug een afstand van 6 kilometer. Het was een groot succes! 
Er is met elkaar ruim € 460 euro opgehaald! De Rotary Heiloo sponsorde hiernaast ook nog 
eens alle kinderen.  

 



 

 

 

KinderKunstMuseum 
Een groot dank je wel aan: 

 Alle kinderen van de Zuidwester die met 

hun prachtige kunstwerken er een zeer 

geslaagd museum van hebben gemaakt 

 De juffen en meester die voor de 

praktische uitvoering hebben gezorgd 

 Onze veilingmeester Arno Holstvoogd, 

die de veiling tot een daverend succes 

heeft gemaakt 

 Marc Wolterbeek die het affiche voor ons 

museum heeft ontworpen zodat we op 

meerdere plaatsen het museum konden 

aankondigen 

 Alle koekenbakkers, groot en klein. Wat 

kwamen er een heerlijke geuren uit de restaurants en wat was het lekker! 

 De ouders, Rita en juf Sonja die ons geholpen hebben met de opbouw van het museum 

 En tenslotte alle bezoekers van ons museum die in grote getalen kwamen om al dat moois te bekijken 

We hebben er met z’n allen een ontzettend groot succes van gemaakt. 
Heeft u het KinderKunstMuseum dit jaar gemist? Dan kunt u vanaf 10 april in de bibliotheek van Heiloo een kleine 
expositie met KinderKunst van de leerlingen van de Zuidwester bekijken. 
Opbrengst van de Kunstveiling en de verkoop in de restaurants: € 589 

De opbrengst wordt gebruikt om de kinderen een culturele activiteit aan te bieden. 
De Kinderkunstcommissie, 
juf Daniëlle, juf Esther, juf Inge van der Koelen en juf Marion. 
 

Techniek coach: Mr. Simon 
We begonnen met een inleiding over de veiligheidsregels. Hij zei tegen ons dat we geen groep 5, 6 of 7 meer zijn. 
Dus gingen we i.p.v. theorie lekker boren en spulletjes maken.  
We mochten zelf groepjes maken. We konden kiezen uit 5 dingen om te maken. Een sleutelhanger/ketting, een 
vliegtuigje/vlinder van ijzerdraad en aluminium, een paanfluit van pvc-buis, een fotolijstje van plexiglas en een 

armband van nep goud. 
Het was af en toe wel lastig, omdat je bijvoorbeeld in de ene hand een soldeerbout moest houden en in de andere hand 
een brandbaar metaaltje, dat heel heet werd. Toen sprak Mr. Simon de wijze woorden uit…en daarom ben je met een 
tweetal. We werden geassisteerd door juf Inge, Mr. Simon en de moeder van Manon. We vonden het een leuke en 
leerzame ochtend. 
Geschreven door Iwan Beemster en Tom op de Weegh. 

    
 
 



 

 

Groep 8A naar de Huisvuil centrale 
Zoals elk jaar bracht ook dit jaar groep 8 een bezoek aan de huisvuil centrale in Alkmaar. We werden op dinsdag 8 
april ontvangen in een grote ruimte waar we uitleg kregen over het ontstaan van de centrale. Ook deden de kinderen 
mee aan een quiz om de kennis te testen. Na een korte pauze werden we in 2 groepen verdeeld en kregen we een 
rondleiding door het enorme gebouw. Er waren een aantal onderhoudsklussen dus we hebben niet alles kunnen 
bekijken. Het was voor de kinderen en ouders een indrukwekkende en leerzame ochtend. We weten nu wat er 

allemaal bij komt kijken om het afval wat we met z'n allen produceren, te verwerken.  
Groep 8B zal op vrijdag 11 april een bezoek brengen aan de HVC.  

 
 

               Oproep ouderhulp Konings Spelen                

Ook de Zuidwester doet natuurlijk weer mee met de Konings Spelen op vrijdagochtend 25 april. 

De groepen 1, 2, 3 en 4 beginnen met een ontbijt in de klas. Daarna worden ze verdeeld over 20 groepjes en gaan ze 
“oranje”-spelletjes spelen op het plein. Einde schooltijd is om 12.00 uur. 
De bovenbouw (groepen 5, 6, 7 en 8) begint met de vaardigheidsproeven bij Trias.. De leerlingen gaan daarna terug 
naar school om een koninklijke lunch te nuttigen en sluiten de dag af met het koninklijke Ren je Rot spel. De 
meivakantie begint voor hen dan op vrijdagmiddag om 14.00 uur! 

Dit brengt natuurlijk een hele organisatie met zich mee en hier hebben we ook veel ouderhulp voor nodig. 
Voor de onderbouw hebben we 4 á 5 ouders per klas nodig (hulp ontbijt en spelen) en voor de bovenbouw ongeveer 

5 ouders per groep! 

Wilt u ons alstublieft komen helpen en u opgeven via de mail die iedereen heeft gehad? 
Alvast enorm bedankt! Het wordt vast een feestelijke en kleurrijke dag. 

                      
 
Appeltje Eitje Gezond Voorbeeld Heiloo 
In december heeft de Zuidwester zich aangesloten bij het programma Appeltje Eitje van de gemeente Heiloo. Ook wij 

vinden een gezonde leefstijl voor kinderen belangrijk. Op het gebied van beweging doen wij als school al het een en 
ander. We hebben gymlessen die door vakdocenten  worden  gegeven, organiseren sportdagen, doen mee aan de 
clinics van Sport@ School en hebben ons weer aangemeld voor de koningsspelen op 25 april. We proberen op deze 
manier onze leerlingen te stimuleren om te bewegen. 
Op het gebied van voeding hebben we tot nu toe de fruitwoensdag ingevoerd. Dit willen wij naar aanleiding van dit 
project uitbouwen naar de hele week. Wij willen graag zien dat de leerlingen voor de pauze fruit of groente 
meenemen. Op deze manier wordt het voor ieder kind heel gewoon om iets gezonds te eten in plaats van koeken of 

andere zoetigheden. Wij realiseren ons dat dit best even een omslag is die wat tijd kan kosten. We hopen dat u als 
ouder ook inziet dat het aanleren van een gezonde leefstijl al bij jonge kinderen begint en dat zij daar uw hulp bij 
nodig hebben. 
Voor wat betreft de traktaties bij verjaardagen zijn er ook heel veel gezonde alternatieven te vinden via internet. Een 
gezondere leefstijl begint bij onszelf. 
Wij hopen op uw medewerking! 
 

 
 
 

Spelletjes in speeltuin Boekenstein 
Ook dit jaar organiseert de Oranjecommissie West op Koningsdag weer Oudhollandse 
spelletjes in en om de speeltuin van Boekenstein. Je bent van harte welkom op zaterdag 26 

april van 11.30 tot 13.30 uur.  
Spelkaarten kosten 2 euro. Met deze kaart kunnen kinderen tot en met 12 jaar spelletjes doen 
zoals sjoelen, kegelen, zaklopen én krijgen ze een glaasje limonade, een ijsje en mogen ze een 
keer grabbelen. Net als vorig jaar is er een kleine vrijmarkt rondom de speeltuin, kan er pony 
gereden worden en is er een springkussen. Extra dit jaar is een goochelshow van Magic Collo 
en een percussieworkshop van Maurice Vastenouw. 
 

Informatie van derden 
 


