
 

 

  

 
Informatie voor ouders. 

12 september 2014 

Openbare basisschool 

"De Zuidwester" 

Boekenstein 43 

1852 WS Heiloo 

telefoon 072 5320308 

 

info@obsdezuidwester.nl 

www.obsdezuidwester.nl 

 
 

Dinsdag 16 september 

 Schoolreisje groepen 3 en 5 

Donderdag 18 september 

 Schoolreisje groep 4 

Vrijdag 19 september 

 Schoolreisje groepen 6 vertrek 8:00 uur! 

Woensdag 24 september 
 Groepsoptreden groep 3B 9:00-9:30 uur 

Donderdag 25 september 
 Schoolfotograaf 
 

Woensdag 1 oktober 
 Groepsoptreden groep 1-2B 9:00-9:30 uur 

Donderdag 2 en vrijdag 3 oktober 

 Schoolkamp groepen 7 

Vrijdag 3 oktober 

 “schoolreisje”(op school) groepen 1 en 2 

Donderdag 9 oktober 

 Gevonden voorwerpen op podium 

Vrijdag 10 oktober 
 Volgende Info komt uit 

  

Beste ouders, verzorgers 

Na een heerlijke zonnige zomervakantie is het team van de Zuidwester fris gestart met 

het nieuwe schooljaar. Tijdens de zomervakantie is er door de gemeente Heiloo hard 

gewerkt aan het verbeteren van de ventilatie in de lokalen van groep 7 en 8.  

Zoals wij u vorig schooljaar al hebben laten weten zijn wij gestart met de nieuwe 

methode aardrijkskunde “de Blauwe Planeet”. Groep 8 start dit jaar met de nieuwe 

methode “Wereld in getallen”. Hiermee zijn zowel “Taal actief 4” als “Wereld in 

getallen” in alle groepen ingevoerd. 

Het team gaat zich dit schooljaar bezig houden met een nascholingstraject voor Engels 

en het werken met meer begaafde leerlingen. 

In de afgelopen weken stonden de informatieavonden op de agenda. We zijn blij met de 

hoge opkomst!  

Op deze avonden werd ook gezocht naar luizenpluis-ouders. We hebben op dit moment een heel actief team, maar zij 

komen mensen tekort. Het is in principe de bedoeling dat hiervoor in elke groep twee ouders beschikbaar zijn. Mocht 

u dit willen doen, dan graag even opgeven bij de leerkracht. 

De website van de Zuidwester is inmiddels aangepast met de meest recente data en de nieuwe schoolgids.  

Wij zitten vol leuke plannen voor dit schooljaar en we gaan er met elkaar een heel mooi jaar van maken! 
Met vriendelijke groet, 
 

Namens het managementteam 

Monique Opdam, directeur 

 

Bel!  
Sinds de start van dit schooljaar gaat de bel om 8.25 uur en om 13.25 uur. De leerlingen hebben dan 

5 minuten de tijd om binnen te komen. Zo kunnen we om 8.30 en om 13.30 uur beginnen met de 

lessen. Kinderen die na laatst genoemde tijden zonder geldige reden binnenkomen zijn te laat. Deze kinderen blijven 

na 15.30 uur een kwartier na in de klas. 
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Herfst 
De zomer raakt op zijn eind en we zien al verschillende tekenen van de naderende herfst. Rond 

ons schoolplein zien we herfstverschijnselen in de vorm van paddenstoelen, waaronder zeer 

giftige exemplaren. We hebben hierover contact gehad met de gemeente. De giftige 

paddenstoelen worden zoveel mogelijk verwijderd, maar het is niet mogelijk om alles uit 

te bannen. Op school hebben we de leerlingen gewaarschuwd om vooral van alle 

paddenstoelen af te blijven. Ze zijn mooi om naar te kijken en laten we het daar bij 

houden. Misschien is het een optie om dit thuis nog eens te bespreken met uw kind. 

 

Koptelefoongebruik 
In sommige klassen maken enkele kinderen gebruik van een koptelefoon. Het gebruik hiervan kan om diverse 

redenen nodig zijn. Koptelefoons worden buiten het computerlokaal alleen gebruikt door leerlingen met een 

gediagnostiseerd probleem. Zij zijn besproken met de IB-ers en het zorgteam. In alle andere gevallen worden 

er geen koptelefoons gebruikt. 

 

Leesprogramma “Bij mij in de klas!” in groep 5 
Om het lezen te stimuleren, is er de komende weken een leesprogramma in groep 5, dat 

aangeboden wordt door bibliotheek Heiloo. Het thema van dit leesprogramma is “school”, een 

onderwerp waar de kinderen dagelijks mee te maken hebben. Donderdag 4 september kregen we 

een bezoekje van de bibliothecaresse en zij liet ons allerlei leuke boeken zien over kinderen in de 

klas, meesters en juffen, schoolreisjes en nog veel meer! Deze boeken mogen wij 

tot de herfstvakantie lenen. Van ieder gelezen boek wordt een klein verslagje 

gemaakt dat bij inlevering een sticker op ons persoonlijke leespaspoort oplevert. 

Aan het eind van dit leesavontuur ontvangen de kinderen een leesoorkonde! Alle 

kinderen begonnen meteen enthousiast aan hun eerste boek!  
 

Boeken lezen van hoog niveau verhoogt kans op goede Cito-score 
Het lezen van boeken houdt positief verband met scores op alle onderdelen van de Cito-toets. Ook het niveau van de 

gelezen boeken is van invloed op Cito-scores. Dat blijkt uit onderzoek van Denise Kortlever en Jeroen Lemmens van 

de Universiteit van Amsterdam (UvA).  

De UvA-wetenschappers onderzochten het verband tussen het leesgedrag en de Cito-scores van kinderen uit groep 

acht. Daarnaast keken ze naar de invloed van televisie, internet en games. Aanleiding was de vraag of de huidige 

‘ontlezing’ leidt tot slechtere schoolprestaties. 515 kinderen en hun ouders deden mee aan het onderzoek door middel 

van het invullen van vragenlijsten. 

Uit het onderzoek blijkt dat het lezen van boeken in de vrije tijd positief samenhangt met zowel de eindscore op de 

Cito-toets als de scores op de verschillende Cito-onderdelen (taal, wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie). 

Ook het niveau van de gelezen boeken houdt sterk verband met de Cito-scores. Hoe hoger de leeftijdsindicatie op de 

boeken, hoe beter de Cito-scores. Tijdsbesteding aan televisie, internet en games tonen allemaal een negatief verband 

met Cito-scores. Het lezen van boeken is zodoende de enige mediavorm die een positieve samenhang vertoont met 

Cito-scores, ook als werd gecontroleerd voor de invloed van dyslexie, opleidingsniveau van de ouders en allochtone 

herkomst. 

 

Betere taalvaardigheid door vaker lezen 

Het positieve verband tussen leesgedrag en Cito-scores is het gevolg van de score op het onderdeel taal. Dit betekent 

dat vaker lezen zorgt voor een betere taalvaardigheid (zoals gemeten in het Cito-onderdeel taal), wat vervolgens 

betere scores op de andere Cito-onderdelen tot gevolg heeft. De beste voorspeller voor 

hogere Cito-scores blijkt het frequent lezen van boeken van een hoger niveau. 

 

Publicatiegegevens 

Kortlever, D.M.J. & Lemmens, J.S. Relaties tussen leesgedrag en Cito-scores van 

kinderen.  

Tijdschrift voor Communicatiewetenschap(40(1), 87-105). 

Gepubliceerd door de Universiteit van Amsterdam 
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Schoolkamp gr 8 
Groep 8 heeft een heel gezellig schoolkamp gehad met prachtig weer. In de volgende info een uitgebreid verslag! 

 

Appeltje, Eitje Gezond Voorbeeld Heiloo 
In december heeft de Zuidwester zich aangesloten bij het project “Appeltje, Eitje” van de gemeente 

Heiloo. Ook wij vinden een gezonde leefstijl voor kinderen belangrijk. Naar aanleiding van de 

ervaringen in het afgelopen schooljaar hebben wij besloten dit project uit te breiden naar de hele 

week. Wij willen graag zien dat de leerlingen voor de pauze fruit, groente of een boterham 

meenemen. Op deze manier wordt het voor ieder kind heel gewoon om iets 

gezonds te eten in plaats van koeken of andere zoetigheden.  

Wij zien dat de afspraken omtrent het meenemen van eten in de 

zomervakantie wat zijn weggezakt. 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. 

Kijk voor meer informatie op http://www.appeltje-eitje-heiloo.nl/ 

Wij hopen op uw medewerking! 

 

Gevonden voorwerpen 
De kist met gevonden voorwerpen puilt alweer flink uit, een deel moest wegens ruimtegebrek zelfs in een vuilniszak 

worden opgeslagen! Voor de herfstvakantie, op donderdag  9 oktober, zullen de kledingstukken, schoenen, 

rugtassen, broodtrommels en andere voorwerpen die hun baasjes kwijt zijn, op het podium worden uitgestald. Dan 

kan iedereen nog een keer langs lopen om te zien of er iets tussen zit wat al een hele tijd zoek was. Natuurlijk mag je 

ook eerder in de gevonden-voorwerpen-kist komen kijken. 

Niet opgehaalde spulletjes zullen daarna helaas het veld moeten ruimen en verhuizen naar de milieustraat. 
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Schokkend nieuws: hoe stel je ze gerust? 

Deskundigen zijn het erover eens dat je kinderen niet kunt afschermen van schokkend nieuws. Het is dus zaak 

om er op een goede manier mee om te gaan. Aan de ene kant moeten ouders niet doen alsof er niets aan de hand 

is, want dat is niet waar. Aan de andere kant moeten ze het voor het kind ook niet enger en bedreigender maken; 

niet elk kind maakt zich zorgen over vreselijke gebeurtenissen. Hoe kunnen kinderen beschermd worden tegen 

al te veel gruwelijkheid? Hoe leren ze toch dat nare berichten nu eenmaal bestaan? Per leeftijd de belangrijkste 

tips: 

Tussen 4 en 6 jaar: 
- Het heeft geen zin niet naar de televisie te kijken en verstoppertje te spelen. Ze horen toch wel dat er iets aan 

de hand is. Laat daarom merken dat ze altijd met onzekerheden bij jou kunnen aankloppen.  

- Ze zullen niet zozeer bang worden dat hen ook iets overkomt, maar eerder terugvallen in oude angsten die al 

overwonnen waren. Bijvoorbeeld ineens niet meer alleen durven slapen.  

- Ze kunnen soms niet goed begrijpen dat wat ze op televisie zien, niet thuis gebeurt. Leg dit goed uit. 

Tussen 6 en 8 jaar: 
- Ze zijn vaak bang van enge beelden. Kijk daarom samen naar bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, maar realiseer je 

wel dat het Jeugdjournaal zich in principe richt op 10- tot 12-jarigen. 

- Laat ze liever niet naar Het Journaal en CNN kijken. Daar kunnen verschrikkelijke beelden getoond worden 

waar ze nachten van wakker kunnen liggen. 

- Stellen ze vragen: geef eenvoudige voorbeelden of een simpele uitleg als “iemand is heel boos geworden op 

iemand anders”, of “iemand was ziek in zijn hoofd”.  

- Stem de uitleg af op hun belevingswereld en bevattingsvermogen: “die mensen zijn heel boos op elkaar 

geworden”. 

- Sommige kinderen kunnen er niet goed over praten, maar willen er misschien wel een tekening over maken. 

Dat kan hen ook helpen. 

Tussen 8 en 12 jaar: 
- Deze kinderen redeneren abstracter en kunnen zich een voorstelling maken van datgene wat ze niet zien. Kijk 

nog steeds mee naar de televisie om uitleg te geven of gerust te stellen. 

- Leg uit dat dingen in het nieuws zijn, juist omdat ze niet vaak voorkomen. 

- Geruststellen wordt moeilijker. Ze overzien beter de eventuele gevolgen. Laat ze daarom eerst zelf hun verhaal 

vertellen. Dan weet je als ouder beter wat er in hun hoofd omgaat en kunnen onnodige angsten worden 

weggenomen. 

- Ze hebben beter in de gaten dat volwassenen eveneens onzeker en angstig zijn. Het is goed dat toe te geven, 

maar hou je eigen gevoelens in toom.  

- Samen via internet antwoorden vinden op concrete vragen kan een goed idee zijn. 

- Sommigen praten over hun angst, maar vaak wordt die op een andere manier verwerkt (ander gedrag, onrustig 

slapen). 

Vanaf 12 jaar: 
- Deze kinderen hebben een beter relativeringsvermogen en kunnen verbanden leggen.  

- Ze hebben een grote informatiebehoefte en willen niet met een kluitje in het riet worden gestuurd.  

- Het Journaal, CNN en internet zijn een prima informatiebron en uitlaatklep.  

- Geruststellen lukt alleen nog als de ouder zelf vertrouwen in de situatie heeft. 

- Praat met ze als ze zelf met het onderwerp aankomen. Vanaf deze leeftijd bespreken ze dit soort problemen 

ook met leeftijdgenoten, op school en via internet. 

- Pubers zijn zich van angst bewust, maar kunnen of willen die niet altijd uiten. 

- Ze weten dat volwassenen even onzeker zijn als zijzelf. Het bevestigen van die onzekerheid, geeft ze 

tegelijkertijd steun: “ik ben niet de enige”. 

- Wees open en wuif het probleem niet weg, maar moedig onzekerheden ook niet aan. 
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 
 

http://www.positiefopvoeden.nl/

