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Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 

 Vrij i.v.m. Hemelvaart 

Woensdag 4 juni 

 Groepsoptreden groep 6a 

Vrijdag 6 juni 
 “Appeltje-Eitje”-sportdag groepen 6, 7 en 8 

Maandag 9 juni  

 2e pinksterdag 

 

Vrijdag 13 juni 

 Juffendag groepen 5 

Dinsdag 17 juni 

 Voorstelling voor de ouders van groep 4 

Vrijdag 20 juni 
 Eindfeest 

Vrijdag 27 juni 

 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 

2e Pinksterdag 25-05-2015 

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 
Na een mooie meimaand maken wij ons op voor de eindsprint tot de zomervakantie. In deze laatste maand van het 

jaar kunt u nog leuke activiteiten verwachten op de Zuidwester. De avondvierdaagse staat voor de deur en op 20 juni 
hebben wij ons jaarlijkse eindfeest. We sluiten het jaar spetterend af met de musicals van groep 8. 

De sportdagen waren dit jaar weer een groot succes. Het is altijd fijn om kinderen enthousiast en gemotiveerd te zien 

sporten. Hierbij willen we alle ouders bedanken, die ervoor hebben gezorgd dat deze dagen een succes zijn 

geworden.  
Volgend schooljaar zullen wij geen sportdagen meer organiseren met behulp van Sport @ School. Wij zullen dan 

weer onze eigen sportdag invullen. De Koningsdag blijft als sportdag op het programma staan. 

Volgend schooljaar gaan wij werken met een nieuwe aardrijkskunde methode: “De Blauwe Planeet”. Deze wordt 
ingevoerd in alle groepen. Tot op heden werkten de groepen 8 nog met Pluspunt en Taal Actief 3. Deze groep gaat 

volgend schooljaar ook werken met Wereld in Getallen en Taal Actief 4 zodat dan de hele school is voor zien van de 

nieuwe methoden. Vers van de pers kunnen wij nog melden dat onze jongens van groep 5/6 regiokampioen zijn 
geworden. Zij gaan nu door naar de provinciale kampioenschappen. 
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We hopen op een paar mooie zonnige weken richting de zomervakantie, zodat al onze activiteiten kunnen 
plaatsvinden in een zomers weertype. 

Namens het managementteam, 

Monique Opdam 
Waarnemend directeur 

 

Oudergesprekken in juni 
In juni worden er alleen facultatieve oudergesprekken gehouden. U ontvangt een uitnodiging van de leerkracht indien 

die een gesprek noodzakelijk acht. 

Mocht u zelf behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u in de periode van 16 t/m 27 juni een afspraak maken met de 
leerkracht van uw kind. 

 

Vakantierooster 2014-2015 
In het vakantierooster van 2014-2015 is tweede pinksterdag weggevallen. Deze valt op maandag 25 mei 2015 en is 

ook een vrije dag. De aangepaste versie van het rooster vindt u onder de agenda in deze info. 
 

Verkeersexamen groep 7 
Donderdag 10 april jl. begon het verkeersexamen voor groep 7 met de 
soms best lastige theorievragen. Op woensdag 16 april hebben de 

kinderen ook in de praktijk moeten laten zien, dat zij op een veilige 

manier kunnen fietsen. Alle kinderen moesten op een goedgekeurde fiets 

een route van 6 kilometer dwars door Heiloo fietsen. Van tevoren hadden 
we alvast een keer geoefend en sommigen ook nog met hun ouders. 

Gelukkig was het heerlijk weer om te fietsen. De kinderen kregen na 

afloop nog een lekker ijsje en een zakje chips. Het was even spannend, 
maar op dinsdag 1 april kregen de leerlingen het geweldige bericht dat 

iedereen geslaagd is voor zowel de theorie als de praktijk! Gefeliciteerd! 

 

Naar de film met groep 3 
Op 15 april zijn we met groep 3 naar de “klassefilm” Brammetje Baas geweest. Een 

klassefilm is een bijzondere film in een filmzaal met een inhoudelijke voorbereiding en 

verwerking op school. De energieke Brammetje is zeven jaar en kan een heleboel dingen 

heel goed. Hij kan al AVI 2 lezen, drummen op de tafel, hoger springen dan zijn vader (op 
de trampoline) en wel drie meisjes op de kar over het schoolplein trekken. Er is eigenlijk 

maar één ding dat Brammetje helemaal niet goed kan, en dat is stil zitten. Een mooi en 

herkenbaar onderwerp om bespreekbaar te maken in de klas. De kinderen werden uitgedaagd op de film te reflecteren, 
hun mening te verwoorden en te luisteren naar andermans mening. 
 

Bezoek huisvuilcentrale groepen 8 
Zoals elk jaar bracht ook dit jaar groep 8 een bezoek aan de huisvuil- 

centrale in Alkmaar. We werden ontvangen in een grote ruimte waar 

we uitleg kregen over het ontstaan van de centrale. Ook deden de 
kinderen mee aan een quiz om hun kennis te testen. Na een korte 

pauze werden we in 2 groepen verdeeld en kregen we een rondleiding 

door het enorme gebouw. Er waren nergens onderhoudsklussen dus 
we hebben alles mogen 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. We hadden bovendien nog geluk want er 
had nog nooit zoveel afval tegelijkertijd in de centrale gelegen. Dit 

kun je op de foto zien! Ongelofelijk! 

 

 

 

 



 

 

Koningsspelen 2014  
Ook dit jaar deed de Zuidwester weer mee met de landelijke Koningsspelen. In tegenstelling tot vorig jaar was het nu 

een stralend mooie dag. De onderbouw begon met een gezond ontbijt en heeft daarna spelletjes gedaan op het plein 

die allemaal in het teken stonden van het koninklijk paar.  

De bovenbouw ging naar het Triasveld voor atletiekonderdelen, kregen daarna een gezonde lunch en gingen ’s 

middags naar het park voor het “Ren Je Rot”-spel met veel koninklijke vragen.  

Het was een zeer geslaagde dag, mooi weer, vrolijke kinderen en veel oranje! Alle ouders bedankt voor alle hulp want 
zonder jullie inzet was het echt niet mogelijk geweest. 

     

De Koperen knoop - film groep 6a 

Enige weken geleden werden de kinderen uit groep 6a uitgenodigd om onderzoek te doen naar het verhaal achter een 

koperen knoop. Deze gevonden knoop uit 1799 was afkomstig van een Engelse soldaat, hij vocht hier samen met 
Russen tegen de Bataven en Fransen. Omdat er 

weinig bekend is over deze periode wordt het ook 

wel "de vergeten oorlog" genoemd. Na grondig 

onderzoek in een geheime virtuele werkkamer van 
het geheime genootschap, bezoek aan Baduhenna, 

uitleg en hulp van een kleermaakster, een workshop 

van filmmaker Sybren Arnoldus en tips van echte 
acteurs bedachten de kinderen zelf een verhaal. De 

reconstructie film speelt zich voor een groot deel af 

bij De Hutkoffer (met dank aan Lucia Admiraal, 
eigenaresse van glasatelier "De Hutkoffer").  De 

Hutkoffer is het oudste huisje van Heiloo, deze 

eenvoudige boerenwoning is afkomstig uit de 2e 

helft 17e eeuw, en was dus een goed decor voor de 
film!  

 

Groepen 5 naar de bibliotheek: Mozart terug op aarde! 
Na een flinke dosis klassieke muziek en informatie over de legendarische componist Mozart, werden de leerlingen 

van de groepen 5 in de bibliotheek verwacht. Na wat informatie over notenbalken en muziekstukken, hoorden we 

ineens een harde klap! Het was Mozart zelf, terug gekomen op aarde! Hij wilde graag van de kinderen weten of zijn 
muziek nog wel eens werd beluisterd of gespeeld. Een aantal kinderen kon vertellen over het bespelen van zijn 



 

 

muziekstukken in de muziekles. Daar was Mozart wel blij om! Vervolgens gingen de kinderen in de bibliotheek 
kennis maken met de afdeling waar je allerlei boeken kon vinden die met muziek te maken hebben. Wanneer je een 

vraag had, kon je gewoon bij Mozart terecht. Zo hebben de kinderen eens een hele andere, voor de meesten nog 

onbekende, afdeling van de bibliotheek ontdekt! 
 

 

Groepsoptreden groep 5a 
Op woensdag 16 april hebben de leerlingen van groep 5a een fantastisch groepsoptreden verzorgd. 

In de bibliotheek was er opeens een mysterieus voorwerp verschenen. Niemand leek te weten waar dat voorwerp 

vandaan kwam, zelfs de directeur van de bibliotheek niet!  
De directeur sluit de bibliotheek omdat juffrouw Claire, juffrouw Coby en juffrouw Claartje denken dat het spookt in 

de bibliotheek. Dat is natuurlijk helemaal vervelend voor de familie Leesgraag, want nu kunnen ze geen nieuwe 

boeken halen. Detective bureau Klazen&Klazen bedenkt een plan om de bibliotheek weer open te krijgen. Zij 
schakelen het klusbedrijf Klus en Klus in. Gelukkig komt iedereen er al snel achter dat het mysterieuze voorwerp te 

maken heeft met de kunstenaars Co en Frans. Zij hebben namelijk in opdracht van de directeur een nieuw beeld 

gemaakt en dat was de directeur even vergeten. Eind goed, al goed! 
Nogmaals hartelijk bedankt aan de ouders die geholpen hebben met schminken. 

     

 

Sportdag voor groep 3 en 4 op 21 mei 
Afgelopen woensdag werd er door de Sportraad Heiloo een sportdag georganiseerd speciaal voor de groepen 3 en 4. 

Het doel van deze sportdag was het afsluiten van het schooljaar op een leuke en sportieve manier door middel van 
allerlei onderlinge competitie- en samenwerkingsspelletjes. Het gezamenlijk  sporten en bewegen was het 

uitgangspunt.   
De spelletjes werden door alle kinderen van de groepen 3 & 4 van alle basisscholen in Heiloo op hetzelfde moment 
gespeeld, onder begeleiding van studenten van het CIOS en het Horizon College. Ondanks het feit dat we net een 

sportieve ochtend achter de rug hadden met de Koningsspelen, hebben de kinderen enorm veel plezier beleefd tijdens 

de vernieuwende en uitdagende spelletjes op de sportvelden.  



 

 

Het voetbaltoernooi 
Op woensdag 16 april werd het jaarlijkse voetbaltoernooi gegouden. De Zuidwester is een sportieve school, dus er 

deden dit jaar diverse teams uit de groepen 5 en 6 mee. Gelukkig was het goed en droog weer zodat er heerlijk in het 

zonnetje kon worden gevoetbald. Er werd heel goed en heel sportief gespeeld en iedereen had een geweldige middag. 
Natuurlijk mede dankzij de coachende ouders. En ook de ouders die er voor zorgden dat de tenues snel weer 

gewassen en wel op school terechtkwamen hebben hun steentje bijgedragen.  

Zoals gezegd waren er meerdere teams, maar er was 1 team samengesteld met de allerbeste spelers van deze 2 
groepen en dit team ging als een speer! Aan het eind van de dag bleek dit team dan ook het allerbeste te hebben 

gespeeld. Zij mochten door naar de volgende ronde, die op woensdag 21 mei werd gespeeld in Heerhugowaard. We 

hebben heel hard geduimd dat ze het ook daar zo goed zouden doen en dat heeft geholpen, want: 
 

Jongens 5/6 zijn REGIO KAMPIOEN!!!!!! 
Het schoolvoetbal team jongens 5/6 van de Zuidwester is niet alleen 
kampioen van Heiloo, maar ook kampioen van de regio geworden. 

In de poule werden 3 wedstrijden gewonnen en 1 gelijk gespeeld, zo 

kwamen we in de finale tegen een school uit Hoorn. De jongens 
hebben de finale zeer verdiend gewonnen met 4-0.  

Woensdag 4 juni worden de provinciale kampioenschappen gepeeld 

in Uithoorn. We hopen daar weer net zo’n leuke middag te hebben 

als afgelopen woensdag! Sander, Mark, Niels, Chris, Liam, David, 
Hidde, Matt, Damian, Jens en Brent: heel veel succes!!!! 

 

Er klinkt muziek op de Zuidwester 
Op donderdagmiddag 22 mei 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 naar de kinderen uit hun eigen klas en uit een aantal andere klassen. De 
Muziekschool Heiloo bracht op deze manier onder de aandacht hoe leuk het is om een muziekinstrument te bespelen. 

We hebben er van genoten. 

Lijkt het jou ook leuk om een muziekinstrument te bespelen, dan kun je vandaag, vrijdag 23 mei van 16:30-20:00 uur, 
verschillende instrumenten uitproberen tijdens het OpenHuis van de Muziek- en dansschool Heiloo. 
 

 

http://www.muziekendansschoolheiloo.nl/


 

 

Eindfeest  

 
 

 

 

   

Waarom praten zo belangrijk is 
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.  

Informatie van derden 
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