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Woensdag 19 november 

 Groepsoptreden groep 7B - aanvang 9:15 uur 

 Informatieavond Peuteracademie - aanvang 20:00 uur 

Donderdag 27 november 

 Sinterklaashuis Bergen groepen 1 t/m 4 

 

Vast voor in uw agenda: Op dinsdag 13 januari organiseren 

wij weer een inloopavond. Op deze avond kunt u het werk van 

uw kind komen bekijken. 

Woensdag 5 december 
 Sinterklaas op school 

Vrijdag 12 december 

 Volgende Info komt uit 

  

  

Beste ouders, verzorgers 

Op 5 november jl. heeft het team van de Zuidwester een studiedag gevolgd. Er waren diverse workshops waar 

iedereen zich voor kon intekenen. Zoals bijvoorbeeld: veerkracht in werkdruk, faalangst, handelingsgericht 

arrangeren, talentontwikkeling en groepsplannen. Voor de workshops waren diverse externe trainers uitgenodigd. Het 

doel van deze studiedag was onder meer een aanzet geven tot verdere professionalisering op de diverse gebieden. Het 

team van de Zuidwester is momenteel bezig met een nascholingstraject ‘Meer en hoogbegaafden’. Tijdens deze 

studiedag zijn er ook mogelijkheden geboden om met andere ISOB-scholen kennis over bepaalde zaken uit te 

wisselen. De dag werd geopend door onze Voorzitter van College van Bestuur: Patrick Went. In zijn toespraak 

benadrukte hij het belang van professionalisering in het dynamische onderwijs. 

Inmiddels maken wij ons op voor aanstaande Sinterklaasfeest. Op 27 november zullen de leerlingen van groep 1 t/m 4 

een bezoek brengen aan het Sinterklaashuis in Bergen. Sinterklaas heeft de school beloofd om op vrijdag 5 december 

een bezoek te brengen aan de Zuidwester.  

Op 19 november om 20.00 uur zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden over de Peuteracademie. Bij 

voldoende aanmeldingen zal deze in het gebouw van de Zuidwester na de kerstvakantie gaan starten. De organisatie 

van de avond zal worden verzorgd door Forte Kinderopvang.  

Op 21 november zal er een creatieve middag worden georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8. Leerlingen werken in 

gemengde groepen aan creatieve opdrachten waar ze zelf voor kunnen kiezen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het managementteam 

Monique Opdam, directeur 

 

Herhaling: groepen 3 en de “bel” 
Zoals in de Info van september te lezen was, gaan nu ook de kinderen van groep 3, na het luiden 

van de bel, samen met de andere groepen zelfstandig naar binnen. Groep 3B maakt gebruik van de 

kleuteringang en groep 3A van de hoofdingang.  

Bekers en bakjes worden ook dan pas door de kinderen zelf binnen gezet. Dit om botsingen bij de 

ingang te voorkomen. We willen u nogmaals verzoeken om buiten afscheid te nemen, niet in de gangen. 
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Informatieavond Voortgezet Onderwijs(V.O.) 
Op donderdag 6 november jl. organiseerden wij een informatieavond over het V.O. De avond was met name bedoeld 

voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 7 en 8. Ook de ouders van andere openbare scholen uit 

Heiloo waren uitgenodigd. Zowel het Jac. P.Thijsse College als het Bonhoeffer College en het Clusius College waren 

hierbij aanwezig. Tijdens de avond kwamen diverse aspecten van het V.O. aan de orde. Er was sprake van een goede 

opkomst. Helaas was er niemand van het Clusius College meegekomen. Gelukkig wisten de andere sprekers vrijwel 

alle vragen te beantwoorden. Mochten er naar aanleiding van deze avond toch nog vragen zijn, kunt u altijd even 

contact opnemen met de leerkrachten van groep 8. 

 

Spectaculaire uilenshow in groep 3A 
Sam van der Kolk had voor zijn groep 3A een spectaculair bezoek geregeld.  

Martin “de uilenman” had een oehoe uit Siberië en een kleinere Afrikaanse 

oehoe meegenomen.  

De kinderen mochten met een speciale handschoen aan, de uil op hun arm 

nemen. De uil vloog van arm tot arm. Dat was een spannende gebeurtenis. In 

het bijzonder zijn we met z’n allen erg trots op Pascalle, omdat ook zij de uil 

op haar arm heeft gehad. 

Wij weten nu wel, dat een roofvogel of uil echt geen huisdier is. 

Het was een fantastische ochtend! 

Bedankt Sam! 
(www.birdlive.nl) 

 
 

 

 

http://www.birdlive.nl/educatie.php


 

 

 

 

Strijkkralen gezocht 
Wie heeft er thuis nog strijkkralen staan, die niet meer worden gebruikt? Groep 1-2B is hier 

heel blij mee en gaat hier kerstversiering mee maken. De strijkkralen, ook kleine beetjes, 

kunnen worden ingeleverd in onze groep.  

Alvast bedankt, 

Juf Lionne en juf Silvia 
 

Informatieavond Peuteracademie Boekenstein  
Forte Kinderopvang wil i.s.m. bassischool De Zuidwester opnieuw kijken naar de mogelijkheden om per 1 januari te 
starten met De Peuteracademie Boekenstein.  
 

Om geïnteresseerden een toelichting op dit unieke concept te geven houden basisschool de Zuidwester en Forte 
Kinderopvang een informatieavond op:  
 

• Woensdag 19 november vanaf 20.00 uur bij obs de Zuidwester.  
 
Uitleg De Peuteracademie 
De Peuteracademie Boekenstein 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. De hersenen van kleine kinderen kun je 
vergelijken met een boekenkast. Aan ons de taak om die kast vol met boeken te zetten. De kennis die ze opdoen 
kunnen ze later weer uit de kast halen. De Peuteracademie biedt vanuit deze gedachte het kind een rijke 
leeromgeving. Spelenderwijs worden alledaagse handelingen besproken, bestudeerd en geanalyseerd. Zo leren 
kinderen op een leuke manier vaardigheden die ze een voorsprong geven op de basisschool. 
 

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.  

 

Binnen deze methodes worden de kinderen met alledaagse handelingen en activiteiten op een speelse manier 
uitgedaagd en geprikkeld. Voorwaarde is wel dat het aansluit bij hun eigen speelse belevingswereld. 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.  
 

Voor alle kinderen van 3-4 jaar 
De Peuteracademie is toegankelijk voor alle kinderen: doorstromen naar de Zuidwester is een mogelijkheid, maar 
geen vereiste. 
 

Openingstijden 
De Peuteracademie Boekenstein gaat in eerste instantie open tijdens schooltijden (van 8.30 tot 15.30 uur) Bij 
voldoende belangstelling voor hele dagen opvang zal De Peuteracademie ook buiten schooltijden geopend worden.  
 

Recht op kinderopvangtoeslag 
Ouders die gebruik maken van De Peuteracademie Boekenstein komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit 
is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. De toeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang. 
Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en 
van het aantal opvanguren waarover u recht op kinderopvangtoeslag hebt.  
 

Nieuwsgierig geworden? 
We zien u graag terug op de informatieavond op woensdag 19 november vanaf 20.00 uur bij de Zuidwester! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Monique Opdam     Erica Jaasma 
Directeur de Zuidwester Vestigingsmanager Forte Kinderopvang 

 

 

 

 



 

 

Bibliotheek en bezuinigingen 

Er was goede hoop dat de dienstverlening aan het onderwijs niet te veel zou hoeven lijden onder de bezuinigingen. 

Door bezuinigingen wordt de financiële toekomst echter nog meer onzeker. Als de plannen van de gemeente 

doorgaan, bedraagt de bezuiniging in 2016 meer dan 50% van het oorspronkelijke budget.  

Op dit moment weten de mensen van de bibliotheek niet of zij hun streven kunnen waarmaken om de activiteiten en 

collecties voor het onderwijs in stand te houden. Sterker nog, zij weten nog niet of de bibliotheek wel kan blijven 

bestaan als alle voorgenomen bezuinigingsmaatregelen doorgaan. We houden u op de hoogte! 

 

 

 
 

 

 

Informatie van derden 
 



 

 

 

 

 

Ben je gestresst? 

Soms lijkt het alsof de druk en stress van het opvoeden maar niet ophoudt. Maar er zijn dingen die je kunt doen 

om dit weer onder controle te krijgen.  

Bedenk wat je elke dag gestrest maakt. Als je deze dagelijkse stress kunt verminderen, zal het makkelijker zijn 

om rustig op je kinderen te reageren. Het wordt dan ook makkelijker om te gaan met onverwachte dingen, zoals 

een kind dat ziek is.  

Voor sommige ouders voelt het alsof er teveel op een dag gedaan moet worden. Je zou dan wat dingen in je 

gezinsleven kunnen veranderen. Praat met je partner over de mogelijkheden om de dagelijkse routines aan te 

passen of om de druk van het opvoeden samen te delen.  

Bel je vrienden of familie als je wat extra hulp wilt. Iedereen kan af en toe wat hulp gebruiken. Je hoeft je 

absoluut niet schuldig te voelen als je ze vraagt om op de kinderen te passen of even een kop koffie met je te 

drinken.  

Voor andere ouders is het spitsuur waarop iedereen thuiskomt van werk en school het meest stressvolle moment 

van de dag. Zorg er voor dat er goede afspraken zijn gemaakt en iedereen weet wat ze moeten doen. Dit helpt je 

om de avonden goed te laten verlopen.  

Ten slotte zou je tijd voor jezelf moeten nemen, om te relaxen of om iets te doen wat je leuk vindt. Een half 

uurtje per dag kan genoeg zijn om je weer fris te voelen zodat je er weer tegenaan kunt. Regelmatig bewegen en 

gezond eten helpt je ook. 
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.  

http://www.positiefopvoeden.nl/

