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Woensdag 17 december 

 Kerstmusical groep 6a voor ouders - aanvang 19:30 uur 

Donderdag 18 december 

 Kerstmusical groep 6a voor leerlingen  

 Kerstdiner – informatie per mail 

Maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari 
 Kerstvakantie 

Maandag 5 januari 
 Eerste schooldag-hoofdluiscontrole 

Dinsdag 13 januari 

 Inloopavond - 19:00-20:00uur 

 

Woensdag 14 januari 
 Basketbaltoernooi groepen 7  
            13:30 – 17:00 uur sporthal ‘t Vennewater 

Woensdag 21 januari 
 Basketbaltoernooi groep 8  
            13:30 – 17:00 uur sporthal ‘t Vennewater 

Donderdag 22 januari 
 Workshop groepen 1-2 Bewegen als een pen  

 Volgende Info komt uit 

             
 

  

  

Beste ouders, verzorgers 

Vorige week heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan de Zuidwester. Ondanks de kou 

kwam Sint op zijn mooie paard naar Heiloo. Sint heeft dit jaar wel wat problemen gehad 

met de pakjes, maar gelukkig hebben de juffen en meester hem daarbij goed kunnen 

helpen. In de aula werd Sint door de hele school toegezongen. Sinterklaas heeft ook 

uitgelegd dat er ieder jaar wel iets mis gaat met cadeautjes. Voor ieder kind had Sint een 

mooi pakje meegenomen. In de bovenbouw was erg hard gewerkt aan de mooie surprises. 

We kunnen terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest. Langs deze weg willen wij de OR 

en andere hulpouders hartelijk danken voor hun inzet! In deze week heeft de Zuidwester 

ook meegedaan aan de peren actie. Meer informatie hierover kunt verder in de Info vinden. 

Sint heeft het land nog niet verlaten of de kerstbomen staan alweer in de klassen. De school 

is door de OR en diverse hulpouders in een betoverende kerstsfeer gebracht. De leerlingen van groep 6B zijn heel 

hard aan het oefenen voor de kerstmusical. Ook dit jaar hebben we een kerstdiner en een gezellige kerstborrel voor de 

ouders. Meer informatie heeft u ontvangen van de kerstcommissie. 

Wij wensen alle ouders en leerlingen een fijn kerstfeest en een gezond en gelukkig 2015. We gaan er weer een mooi 

Zuidwesterjaar van maken! 

Op 5 januari 2015 beginnen we weer uitgerust aan de tweede helft van het schooljaar.  

Met vriendelijke groet, 

Namens het managementteam 

Monique Opdam, directeur 
 

Telefoonstoring 

De afgelopen week hebben wij last gehad van een telefoonstoring die moeilijk op te lossen bleek. 

Inmiddels is de school weer bereikbaar. Mocht deze situatie zich onverhoopt nog eens voordoen, dan kunt u 

altijd mailen naar info@obsdezuidwester.nl 

Inloopavond 
Op dinsdag 13 
januari organiseren 
wij een inloopavond. 
Op deze avond kunt 
u het werk van uw 
kind komen bekijken, 
van 19:00-20:00 uur. 

mailto:info@obsdezuidwester.nl
http://www.obsdezuidwester.nl/


 

 

Groep 8 en het Glazen huis 

De leerlingen van groep 8 willen de bekende actie van 3 FM aan het eind van het jaar, waarin zoveel mogelijk geld 

wordt verzameld voor het goede doel, gaan steunen middels een leuke actie op school. Hoe ze dat gaan doen 

verklappen we nog niet, maar naast deze actie willen ze ook statiegeld van lege flessen 

gaan inzamelen. 

Aan u de vraag om zoveel mogelijk lege flessen mee te brengen of geven naar 

school! Inleveren kan bij groep 8 of de doos bij de hoofdingang. Groep 8 brengt de 

flessen weg en verzamelt het statiegeld voor: 

 

Techniek in groep 6b 
De afgelopen maandagmiddagen was groep 6b in de ban van de techniek. Uit de mooie 

techniektorens in de bibliotheek is een aantal dozen uitgekozen. De kinderen hebben in 

twee- of drietallen elke week met een andere doos kunnen werken. Zo hebben ze een 

fietsband leren plakken, een Electro-spel gemaakt, knopen en verbindingen gemaakt en iets 

geleerd over telefonie en spiegels. 

 

 

 

Schaaktoernooi 2014 
Na weken oefenen was het dan eindelijk zo ver. Op 27 november hebben 

leerlingen van de Zuidwester gestreden om het schaakkampioenschap van 

Heiloo. Mirthe, Sherra, Sander en Vincent hebben het erg goed gedaan en 

zijn zelfs in de winnaarspoule beland. Onder de support van een aantal 

medeleerlingen, leerkrachten en ouders zijn ze uiteindelijk op een knappe 

7e plek geëindigd.  

Een bezoek aan het PCC Heiloo 

Op donderdag 20 november gingen wij, groep 8 van de Zuidwester,op bezoek bij het PCC Heiloo. We 

verzamelden om 10 over één en gingen weg van onze school. We fietsten naar het PCC en wachtten op wat 

kinderen die vanaf huis naar het PCC mochten gaan. Toen iedereen er was, liepen we naar binnen. Eerder 

die dag had juf twee groepen gemaakt groep 14 en groep 15. We kregen drie lesuren van 30 minuten. Groep 

14 kreeg NST (dat is een afkorting van natuurkunde, scheikunde en techniek), engels en muziek. Groep 15 

kreeg duits, engels en beeldende vorming. Bij engels leerden we de vlaggen. Bij duits leerden we hoe we 

ons moesten voorstellen, waar je woont en waar je vandaan komt. Bij beeldende vorming hadden we een 

button gemaakt. Bij muziek gingen we met een instrument spelen en het instrument heette boomwhackers. 

Bij NST gingen we proefjes doen met rooiebietensap en daar deden we dingen bij zoals azijn. Daarna mocht 

je als je wou naar de gymzaal gaan om te kijken hoe het eruit zag. Daarna kreeg je een pakje drinken en één 

snoepje. Als je je drinken en snoepje op had mocht je naar huis fietsen van onze juf. 

Van Quinty & Malin 

 

Doe-ochtend op het Clusius College in Castricum 
Op dinsdag 9 december jl. was het voor de leerlingen van groep 8 wel 

heel erg vroeg het bed uit. Zij werden namelijk al rond half 9 op het 

Clusius College in Castricum verwacht voor de doe-ochtend. Op de fiets 

in het donker gingen we op pad. Het was eigenlijk best wel heel 

spannend. We hebben daar vervolgens drie 

korte lessen gevolgd die te maken hadden met 

dieren, planten en voeding. Zo kwamen we 

o.a. in de leslokalen waar we verschillende 

dieren konden bekijken en aaien. Daarnaast 

hebben de kinderen zelf een vetplantje mogen 

potten. Deze kunnen ze met de open dag op 31 januari ophalen. Het was een 

leuke en leerzame ochtend. 

 

 



 

 

Zuidwester doet mee aan Perenactie 
“Omdat ze in Rusland geen peren meer lusten, moeten wij er meer eten.”  

Een leerlinge van de Zuidwester heeft bijna helemaal begrepen hoe het zit met het 

perenoverschot in Nederland. 

Kinderen op 120 basisscholen in Noord-Holland kregen deze week een peer, ter promotie van de 

zoete, sappige Hollandse vrucht. De peer is een Noord-Hollands streekproduct en tevens een 

gezond tussendoortje. De Zuidwester, ook partner van Appeltje Eitje - Gezond voorbeeld Heiloo, 

promoot gezonde tussendoortjes.  

De fruittelers in Noord –Holland hebben op dit moment een overschot aan peren en appels. Dit wordt veroorzaakt 

door de Russische groente- en fruitboycot. Het Clusius College en The Greenery waren de initiatief nemers voor deze 

actie. Op deze manier konden de leerlingen van de Zuidwester genieten van een overheerlijke peer. De leerlingen 

gingen naar huis met een folder over “Hard fruit, Hardstikke lekker!” Hierin waren ook een paar heerlijke recepten 

opgenomen met appels en peren. Op de website van "Verse oogst" zijn nog meer heerlijke recepten te vinden. 
 

    
 

Creatieve middag 

Vrijdag 28 november heeft de bovenbouw een creatieve middag gehad. In de groepen 5 tot en met 8 was 

iedereen hard aan het werk met allerlei verschillende materialen en technieken. De kinderen van groep 5 en 

6 zaten door elkaar en hebben mooie vilten pieten, lampjes van takken en houten creaties gemaakt. In de 

groepen 7 en 8 werden dromenvangers, het paard van Sinterklaas van karton gemaakt en pieten en sinten 

vervaardigd met figuurzagen. Het was een gezellige middag.  
 

   
 

Bureau HALT 

Op woensdagochtend 3 december kregen de groepen 7a, 7b en 8 een voorlichting over vuurwerk door een 

meneer van bureau Halt. Dit is een bureau waar je komt als je iets gedaan hebt dat eigenlijk niet mag, maar 

dat niet zo erg is dat je er voor naar justitie moet. Meestal krijg je dan een 

taakstraf, die soms wel 20 uur duurt.  Als je kiest voor bureau Halt, zorgen zij 

ervoor dat je niet in de computer van justitie komt te staan. Dat is helemaal niet 

goed, want als je daar in komt te staan kan je niet meer alle banen kiezen die je 

wilt. Voor de meeste banen moet je namelijk een brief hebben. Zo’n brief heet 

bewijs van goed gedrag, die je nodig hebt om bijvoorbeeld juf of meester te 

worden. Wij vonden de voorlichting over bureau Halt heel leuk en interessant.  

Gabriel en Angel (groep 8) 

 

 

http://www.verseoogst.nl/


 

 

 

 

 

 

Met de groepen 1 t/m 4 naar het Sinterklaashuis 

Dit jaar was het sinterklaashuis weer in Bergen. Het was een prachtige locatie in het bos. We werden 

ontvangen door de hoofdpiet en de huispiet. Zij hebben 

ons een rondleiding gegeven en allerlei leuke dingen 

verteld over Sinterklaas en zijn Pieten. Sinterklaas had dit 

jaar ook weer een eigen slaapkamer met badkamer. 

Weten jullie dat Sinterklaas met een teddybeertje in bed 

slaapt? De pieten sliepen helemaal op zolder en de 

hoofdpiet een beetje achteraan omdat hij snurkt.  

Ook mochten we zelf een stukje taaitaai versieren en 

hebben we geoefend als Piet. We moesten o.a. de boot 

besturen, pakjes in een schoorsteen gooien, over de nok 

van het dak lopen en 

met hoefijzers om 

paaltjes gooien. Als 

afsluiting kregen we 

een pietendiploma. Na deze geslaagde middag wilden een aantal kinderen 

ook wel in het Sinterklaashuis logeren! Wij hebben allemaal genoten van 

deze middag. Volgend jaar weer! Alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, 

bedankt voor het rijden en begeleiden van de kinderen. 

  

Pietengym 

Alle kinderen van de Zuidwester, hoe kan het ook anders, zijn ook dit jaar weer geslaagd voor hun 

Pietendiploma! Onder begeleiding van Sinterklaasmuziek hebben ze allerlei tests (klimmen, zwaaien, 

balanceren, dansen en springen) uitstekend doorstaan en bovendien was het één groot feest om te doen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 
 



 

 

Beste ouders, 

Dit schooljaar willen we de ouderbijdrage van 25, - in de maand februari incasseren.  

Na alle feestdagen en sportverenigingen contributies leek ons het beste.  

Als u hier problemen mee heeft of een regeling wilt treffen verzoeken wij u contact op te nemen met de 

ouderraad via 

ouderraad@obsdezuidwester.nl 

met vriendelijke groet, 

de ouderraad  

 

 

Sinterklaas op school 

Vrijdagochtend 5 december wachtten wij in spanning af. Komen Sint en zijn Pieten ook nog naar de 

Zuidwester? En……….. ja hoor, Sinterklaas te paard, samen met twee Pieten en zelfs nog 4 hulppieten! Na 

een warm welkom op het plein, zijn we met alle leerlingen naar de aula 

gegaan. Daar is Sinterklaas ontvangen door directeur Monique en hebben 

we sinterklaasliedjes gezongen. Hierna is Sinterklaas langs alle klassen 

gegaan en hebben de kinderen van de onderbouw een cadeautje gekregen. 

De kinderen van de bovenbouw hebben elkaar verrast met een surprise. Wij 

zijn blij dat alles weer goed verlopen is en willen de OR bedanken voor hun 

inzet!                       

Tot volgend jaar Sinterklaas!!!!  

    

 
 

 

 

 

 

Van de ouderraad 
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