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Maandag 30 juni 

 Eindmusical groep 8a 20:00 uur 

Dinsdag 1 juli 

 Eindmusical groep 8b 20:00 uur 

Donderdag 3 juli 
 Laatste schooldag, les tot 15:30 uur 
 

Vrijdag 4 juli 
 Planningsdag, alle kinderen zijn vrij 

Maandag 7 juli t/m vrijdag 15 augustus 

 Zomervakantie 

Maandag 18 augustus 

 Start nieuwe schooljaar 

Vrijdag 12 september 

 Volgende Info komt uit 

 

  

  

Beste ouders, verzorgers 

Het einde van dit mooie schooljaar is in zicht. We kunnen terug kijken op een heel actief schooljaar met veel 

verschillende activiteiten voor onze leerlingen en leerkrachten. De leerkrachten hebben zich dit schooljaar bezig 

gehouden met een nascholingstraject Rekenen naar aanleiding van de invoering van onze nieuwe methode “Wereld in 

Getallen”. Verder heeft het team nascholing gevolgd op het gebied van Engels. Deze nascholing heeft zich gericht op 

zaken die we naast de methode aan kunnen bieden en de eigen spreek- en luistervaardigheid.  
 

Inmiddels zijn wij ook bezig met de voorbereiding op het komende schooljaar. In het nieuwe schooljaar zullen wij 

starten met de nieuwe aardrijkskunde-methode “de Blauwe Planeet”. In groep 8 zal worden gestart met “Taal Actief 

4” en “Wereld in getallen”. Voor de leerlingen zijn deze twee methoden niet nieuw, zij werken er al een jaar 

(rekenen) of langer (taal) mee. Daarnaast zullen de leerkrachten zich verder scholen op het gebied van ICT. Voor de 

teamnascholing zal het accent liggen op verdieping van het Engels en een nascholing op het gebied van 

Meerbegaafden. 
 

In het nieuwe schooljaar nemen wij helaas afscheid van onze collega Ella van Beest. Wij danken Ella voor haar inzet 

voor de school en wensen haar veel succes in de toekomst. 
 

Heel veel activiteiten voor de leerlingen hadden dit jaar geen doorgang kunnen vinden zonder een grote 

groep hulpouders. We hebben dit jaar meer dan anders een beroep moeten doen op ouders omdat wij 

ook meededen aan een pilot van Sport@school. Zij organiseerden afgelopen jaar drie sportdagen. 

Volgend jaar zullen deze dagen niet terug keren op het rooster. Wij organiseren dan de Koningsspelen 

voor alle groepen en nog een aparte sportdag voor de groepen 6 t/m8. Wij danken alle ouders voor hun 

hulp en inzet voor de Zuidwester! 
 

We hadden een prachtig eindfeest met het thema “Ouderwets gezellig” en het werd zeker een ouderwets gezellig 

feest! Gelukkig waren de weergoden ons dit jaar redelijk goed gezind. 
 

Dit jaar is er een heel bijzonder resultaat behaald door de voetbaljongens van groep 5 en 6. Zij gingen op 25 juni naar 

Zeist voor de landelijk kampioenschappen Schoolvoetbal. Ze hebben een geweldige dag gehad en zijn tweede van 

Nederland geworden. Een super team met Frank Gowen als topcoach! 
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Op maandag 30 juni en op dinsdag 1 juli a.s. gaan we genieten van de spetterende musicals, uitgevoerd door de 

groepen 8. Wij nemen op deze avonden afscheid van deze leerlingen en wensen ze veel succes op het voortgezet 

onderwijs. 
 

Wij kijken uit naar het schooljaar 2014-2015. Voordat wij daaraan toe zijn, gaan 

we eerst genieten van een heerlijke en hopelijk zonnige zomervakantie. 
  

Namens het team van de Zuidwester bedanken wij alle ouders voor het gestelde 

vertrouwen in ons en wensen wij iedereen een hele fijne vakantie!  

Tot 18 augustus 2014, dan is de start van het nieuwe schooljaar. 

Namens het managementteam, 

Monique Opdam 

Waarnemend directeur 

 

Lezen in de zomervakantie 
De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent lekker op vakantie en zoveel mogelijk 

buitenspelen. Aan schoolvakken wordt even niet meer gedacht. Toch is dat een beetje jammer…       

In de vakantie heb je bijvoorbeeld ook lekker de tijd om dat boek achter elkaar uit te lezen. Altijd 

leuk om na de vakantie in de kring iets te kunnen vertellen over dat fantastische boek dat je 

gelezen hebt. En lezen is niet alleen leuk, het is nog goed voor je ook! 

Meer lezen stimuleert en heeft een positief effect op het technisch lezen. Onderzoek naar de 

effecten van vrij lezen op de taalontwikkeling laat bijvoorbeeld zien, dat de woordenschat die in gewone gesprekken 

wordt gebruikt zo beperkt is, dat kinderen er weinig nieuwe woorden van leren. De taal van boeken daarentegen, is 

veel rijker dan de taal van alledaagse gesprekken en verrijkt daarmee de woordenschat van kinderen. Ook interessant 

is dat kinderen die gemiddeld een kwartier per dag lezen, hun woordenschat kunnen uitbreiden met maar liefst 

duizend woorden per jaar. 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die ook regelmatig blijven lezen in de zomervakantie, geen 

terugval hebben in hun leesniveau, terwijl kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet 

lezen 1 á 2 leesniveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de zomervakantie is dus erg 

belangrijk en dat kan natuurlijk door een mooie stapel boeken mee te nemen van de bibliotheek 

maar het kan ook heel goed digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Vanaf 1 juli tot 

en met 31 augustus 2014 is deze app te downloaden in de App Store en Google Play Store. 

Bijkomend voordeel: een boek op de I-pad weegt een stuk minder in de koffer!  
 

Groepen 5 naar de rioolwaterzuivering 
Na een aardrijkskundeles over waterzuivering had Kim uit groep 5b een goed idee. Haar stiefvader Rob werkt 

namelijk bij het Hoogheemraadschap en stelde voor om met de klassen langs te komen voor een rondleiding bij de 

rioolwaterzuivering in Heiloo. Op deze locatie werken geen mensen, maar alles wordt van afstand met machines en 

computers bestuurt. Alleen wanneer er problemen zijn (of rondleidingen) zijn er werknemers. We zagen in een 

diavoorstelling hoe de huizen water krijgen en waar het vieze water heen gaat. Toen mochten we buiten op het terrein 

kijken naar de grote bakken met vuil water waar heel veel bacteriën in zitten om het water schoon te maken. We 

keken ook nog bij de bezinkingsbak, waar de bacteriën naar de bodem zakten en het schone water over de rand heen 

stroomde. Het Hoogheemraadschap maakt het water weer schoon om het in de natuur weer te kunnen gebruiken, 

bijvoorbeeld om akkers te bevloeien. We wisten al het een en ander over het onderwerp, maar nu hebben we het met 

eigen ogen gezien! Het was een leuke en leerzame excursie! 

  

 

http://www.vakantiebieb.nl/


   

 

Groepen 8 naar de uitzwaaitraining van het Nederlands elftal 

Op dinsdag 3 juni zijn we naar het Nederlands elftal geweest. De moeder van Milo wist dat het Nederlands elftal in 

het AZ stadion trainde en daar gingen we met de beide klassen naar toe. Op de fiets gingen we met een paar ouders 

naar het AZ stadion. Toen we daar aankwamen, zetten we onze fietsen in de fietsenrekken en liepen we het stadion in. 

De spelers werden toen gefotografeerd. Later begonnen ze met trainen. In het stadion waren ook Mexicaanse spelers, 

daar gingen we ook mee op de foto. Het was een geweldige dag. Een dag om nooit te vergeten! 
 

Juffendag groepen 5  
Vrijdag 13 juni hadden de beide groepen 5 juffendag. Eerst werden de juffen in hun eigen groepen enorm verwend 

met allerlei mooie en lekkere cadeaus! Toen was het tijd om iets te drinken en een lekkere wafel (met slagroom!) te 

eten. Daarna vertrokken we met auto’s naar het gebied bij de Hoep. Voordat we konden gaan spelen gingen we het 

gebied verkennen, de grenzen tot waar we mochten komen werden aangegeven met rood/wit lint. Veel kinderen 

gingen daarna even boompje klimmen of voetballen. Eindelijk was het dan tijd voor “Water Spons Vuur”! Groep 5a 

tegen groep 5b. Het waren 2 spannende potjes! Daarna was er tijd om te ontspannen en het bos te verkennen. Na een 

lekkere lunch hebben we een spelletjescircuit gedaan. Omdat sommige kinderen er geen genoeg van kregen, sloten 

we af met nog een keer “Water Spons Vuur”, de jongens tegen de meisjes!!! 

Het was een geweldige dag en wij willen nogmaals alle ouders die ons op deze dag geholpen hebben hartelijk 

bedanken. 

Juf Sonja, juf Danielle, juf Esther en juf Inge  
 

 



   

 

Schoolvoetbal groepen 5 en 6 
Woensdag 4 juni jl. beloofde een spannende dag te worden voor het jongens 5/6 

schoolvoetbalteam van De Zuidwester. En spannend werd het! 

In de sterke poule eindigden alle wedstrijden in een gelijkspel. Twee 

zenuwslopende penaltyreeksen moesten beslissen welke twee van de drie teams 

uit deze poule door mochten naar de kruisfinales. De jongens van De Zuidwester 

bleken de zenuwen te controleren en de halve finale werd bereikt. 

Ook de halve finale eindigde in een gelijke stand en kwamen penalty's er aan te 

pas om de finalist te bepalen. Weer lieten de goed spelende knullen zien dat ze 

de druk aankonden. De Zuidwester stond in de finale! 

De finale was nog spannender. Er werd veel inzet getoond en de lijn van de dag 

werd doorgezet. Weer gelijkspel, weer een penaltyreeks. Ouders en supporters waren behoorlijk zenuwachtig, maar 

ook deze reeks werd gewonnen! De jongens groep 5/6 van De Zuidwester Districtskampioen West I, een bijzonder 

goede prestatie... 

En alsof dat nog niet genoeg was, ging de Sportiviteitsprijs van de KNVB ook mee naar Heiloo! 

 

Woensdag 25 juni werd het team 's ochtends vroeg door de KNVB met een bus 

van school gehaald om met de vijf andere districtskampioenen op het KNVB 

sportcomplex te Zeist te strijden voor het Nederlands Kampioenschap 

schoolvoetbal 2014. 

Een verslag van deze dag door onze eigen reporters Myrthe en Kaeso vindt u 

onderaan deze Info. 

 

 

 

 

 

 

Peuteracademie Boekenstein 

Per 1 september aanstaande start Forte Kinderopvang op bassischool De Zuidwester een nieuw 

initiatief: De Peuteracademie Boekenstein.  

De Peuteracademie is een pilot in de vorm van een kleine opvanggroep voor alle kinderen tussen drie 

en vier jaar. Via deze methode worden kinderen op speelse wijze voorbereid op de basisschool. 

Hierdoor wordt de overstap naar de basisschool een stuk gemakkelijker.  

 

Kinderen leren elke dag, vanaf het moment dat zij worden geboren. Vanuit deze drang om te ervaren, te ontdekken en 

onderzoeken, leren zij de wereld om hen heen kennen en ontwikkelen zij zich op allerlei mogelijke gebieden. De 

Peuteracademie biedt vanuit deze gedachte het kind een rijke leeromgeving waarin we spelenderwijs de ontwikkeling 

van de kinderen stimuleren en de interacties met hen verdiepen. 

De begeleiding op De Peuteracademie betekent extra aandacht voor de ontwikkeling van taal, creativiteit en spel van 

uw kind. Het concept is gebouwd op zes pijlers:  

 Bewegen 

 Creatieve activiteiten 

 Muziekactiviteiten 

 Taal- en rekenactiviteiten 

 Sociale vaardigheden (Methode Puk)  

 Engelse taalontwikkeling.  

 

Spelenderwijs worden alledaagse handelingen besproken, geoefend en bestudeerd.  

De Peuteracademie Boekenstein zal gehuisvest worden in het derde kleuterlokaal van basisschool de Zuidwester. De 

opvang kan in dagdelen worden afgenomen, maar ook in hele dagen. Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag 

kunt u hiervan ook gebruikmaken wanneer uw kind De Peuteracademie bezoekt. De Peuteracademie is toegankelijk 

voor alle kinderen: doorstromen naar de Zuidwester is een mogelijkheid, maar geen vereiste. 

Meer informatie op www.fortekinderopvang.nl. 

 

 

Informatie van derden 
 

http://www.fortekinderopvang.nl/


   

 

Nederlands Kampioenschap schoolvoetbal 2014 

Zuidwester grijpt ernaast!                                                                                                                                                                        
Het voetbalteam van de Zuidwester heeft alles gegeven, maar het was net niet genoeg. 
De tweede plaats staat in ieder geval op hun naam. Ze moesten er natuurlijk wel iets 

voor doen wilden ze hier komen. Dus moesten 
ze er 3 toernooien voor spelen: de eerste in 
Heiloo, de tweede in Heerhugowaard en de 
derde in Uithoorn. Die hebben ze allemaal 
gewonnen en daardoor zijn ze zo ver gekomen. 

 
 

 
 

Het team en de coach zelf. 
De coach had een goeie opstelling en dat heeft 
geholpen voor  het team. Iedereen stond in ieder 
geval 1 keer in de wissel en zo wie zo 2 keer in 
het veld. De coach heet Frank Gowen. 
 

Blijdschap met de 2e prijs.                   
Iedereen was teleurgesteld, ze hadden natuurlijk 
gehoopt op de eerste prijs. 
Maar ook opgetogen, tweede van Nederland is een hele prestatie. 
En zijzelf wisten dat ook dus gingen ze de  teleurgesteld kleedkamer in en lachend eruit.       
 

De finale!!!!!! 
De Zuidwester had 4 wedstrijden gespeeld, 2 gewonnen 2 
verloren waaronder de finale die hadden we  verloren. die was 
wel heel spannend ook al was de eindstand 2- 4. Ze moesten 
tegen de duinsprong.  Het was 0-1 voor hun tegenstanders toen 
0-2 en toen was het spannend 1-2 werd gemaakt door: Liam 
vanuit de vrijetrap!!!!!! Toen werd het jammer genoeg 1-3 toen 
was de rust.  De 2-4 werd gemaakt door: David!!!!! De goals van 
de tegenstanders kon de keeper telkens net niet houden. Toen 

was het afgelopen ze waren 2e van heel Nederland.    
  
Gemaakt\geschreven door Myrthe van der Werf  en Kaeso Oosters


