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Dinsdag 27 januari 

 Workshop gr. 5, 6, 7, 8 “Rap” 

Woensdag 28 januari 
 Groepsoptreden gr. 6b 

Maandag 2 februari 
 Workshop gr. 7 en 8 “Krantzang” 

Dinsdag 3 februari 

 Workshop gr 5, 6 “Spelen met letters” 

Maandag 9 februari 
 Groepen 3 Abdij v. Egmond Ganzenveerproject 

 

Donderdag 12 februari 
 1e rapport gaat mee 

Woensdag 18 februari 

 Groepsoptreden groep 1-2A  

Vrijdag 20 t/m vrijdag 27 februari 

 Voorjaarsvakantie, vrijdag 20 feb. zijn de   

                                           kinderen al vrij! 

Vrijdag 6 maart 

 Volgende info komt uit 

 

  

 

Beste ouders, verzorgers 

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer enkele weken oud. Alle ouders die hebben meegewerkt aan een sfeervol 

kerstfeest op de Zuidwester, nogmaals bedankt! Nu de oliebollen op zijn en de kerstbomen zijn opgeruimd, gaan we 

ons richten op het nieuwe jaar. Wij zijn voornemens er een mooi jaar van te maken!  

 

Wij vinden het heel spijtig u te moeten meedelen dat onze collega Natascha Tunderman gebruik gaat maken van een 

outplacement traject en dat zij per 1 juli de school gaat verlaten. Voor groep 7 B betekent dit, dat zij per 23 januari 

een nieuwe leerkracht hebben gekregen. Wij zijn heel blij dat Irene van der Veldt deze klus met enthousiasme op zich 

wil nemen. Frederike Bennink zal tot het einde van het schooljaar de vrijdag voor haar rekening nemen. 

 

Op sportief gebied kunnen we terugkijken op een geslaagd basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8.   

Op 12 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee.  

Wij kijken weer uit naar het KinderKunstMuseum, dat gepland staat op 19 en 20 maart. Het thema is dit jaar ‘Afrika’. 

Namens het managementteam 

Monique Opdam, directeur 
 

Opname verlof 
Joost Booms neemt van 26 t/m30 januari een deel van zijn verlof op. Hij wordt vervangen door Irene van der Veldt. 

In de periode van 2 februari t/m 19 februari en van 25 februari t/m 1 maart neemt Monique Opdam het eerste deel van 

haar verlof op. Zij wordt vervangen door de overige MT leden: Inge Gras en Esther Schneiter. Inge is op 

dinsdagmiddag, woensdag en donderdag vrij geroosterd voor MT taken en Esther is op dinsdagmiddag vrij 

geroosterd. Mochten er directiezaken zijn in deze periode dan kunt u zich wenden tot Inge of Esther. 

Sandra Kapteijn neemt op 10 februari een bapo-dag op. 

Astrid Oudhoff is afwezig op 5 en 6 februari. Zij wordt op vrijdag vervangen door Daniëlle van den Haak. 
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Babynieuws 
Op 24 december is juf Linda bevallen van een prachtige zoon, Pascal. 

Op woensdag 14 januari kwam juf Linda op school en mochten wij Pascal 

bewonderen!   

 

Typecursus op school  
Zoals u via Emailworks heeft kunnen lezen, start onze typedocente Joeke Spierings in februari een nieuwe cursus. Zij 

zal de cursus gaan geven op maandagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur op school. Meer informatie hierover kunt u 

verderop in deze Info vinden. 

 

Aanleveren foto’s 
Bij diverse activiteiten op de Zuidwester worden er door enthousiaste ouders foto’s 

gemaakt. Hier zijn wij heel blij mee! De soms grote aantallen foto’s zijn voor ons echter  

moeilijk te verwerken. Het is een tijdrovende klus. Wij vragen u daarom vriendelijk om per 

evenement zelf een selectie te maken van maximaal 50 foto’s. Dit maakt het voor ons een 

stuk overzichtelijker. We hopen dat u in de toekomst net zo enthousiast blijft fotograferen 

als in de afgelopen periode. Onze dank! 

 

Terugblik Kerst 
We konden genieten van een prachtig opgevoerde musical “Kerst maakt vrienden” door groep 6. De kinderen en 

leerkrachten hadden hier veel tijd en energie in gestopt en het resultaat mocht er zijn. Op woensdagavond 17 

december was er een mooie uitvoering voor ouders en andere familieleden, op donderdag 18 december mochten de 

leerlingen komen kijken. 

De avond van 18 december was er voor de leerlingen een kerstdiner georganiseerd, waarbij elke klas van zelf gekozen 

en/ of zelfgemaakte kersthapjes kon genieten. Voor de ouders was er een gezellige afsluiting van het jaar. Men kon 

genieten van glühwein of chocolademelk met daarbij heerlijke zalmsandwiches en andere hapjes.  

 

Groep 8 en het Glazen huis 
De actie die groep 8 heeft gehouden voor het 2014 was een groot succes. 

En dat komt niet alleen door groep 8 maar ook door u. We hebben geld 

opgehaald door statiegeldflessen in te leveren en door, op de avond van 

het kerstdiner, zelf gemaakte engeltjes te verkopen. Ook kon er geraden worden naar 

het aantal vulpenvullingen in een glazen schaal. 

In totaal hebben we €120,01 euro opgehaald. Een aantal kinderen heeft het geld naar 

de Dj’s in het “Glazen huis” in Haarlem gebracht. 

Groetjes van groep 8 

 

Bee-Bot en I-pads in de kleutergroepen 
Sinds vorige week hebben wij een nieuw computervriendje in de groep: Bee-Bot!  

Met de Bee-Bot leren kinderen de beginselen van het programmeren en 

wordt het logisch denken gestimuleerd. Ze kunnen de Bee-Bot laten lopen 

met behulp van de knoppen bovenop Bee-Bot. Met één van de bijbehorende 

matten kunnen de kinderen met de Bee-Bot woorden maken. Op een andere 

mat loopt de Bee-Bot op een plattegrond van een eiland: hoe kom je van A 

naar B? Omdat we zelf ook matten kunnen maken, zijn de mogelijkheden enorm groot.  

Ook werken wij met de I-pads. Als wij bijvoorbeeld een nieuwe letter aanbieden, mogen 

de kinderen van groep 2 in tweetallen op zoek gaan naar dingen die met de betreffende 

letter beginnen. Als ze het er samen over eens zijn, dat ze echt die letter vooraan horen, 

dan maken ze er met de I-pad een foto van. Erg spannend en samen komen ze tot heel 

veel foto’s! Uiteraard bekijken we met de hele groep de gemaakte foto’s en mogen de 

kinderen de woorden vertellen.  

 

 

 

 



 

 

Nieuwe boeken in de schoolbieb 
Aan onze toch al zo uitgebreide, prachtige schoolbibliotheek zijn sinds 2 weken weer een heleboel nieuwe boeken 

toegevoegd! In samenwerking met (school)boekhandel ‘Madelief’ zijn er voor vrijwel alle niveaus nieuwe titels 

aangeschaft zodat de kinderen weer even lekker vooruit kunnen. Wist u trouwens al dat we ook een “makkelijk 

lezen”- kast hebben? De boeken in deze kast zijn qua onderwerp precies op niveau, maar qua leesniveau een beetje 

makkelijker. Ook kinderen die met lezen wat meer moeite hebben, kunnen met plezier een boek uit deze kast lezen. 

Daarnaast heeft de collectie Engelse leesboeken een flinke uitbreiding gekregen. Ook daar hebben we titels op diverse 

niveaus en met heel uiteenlopende onderwerpen. Kortom: op de Zuidwester is er voor elk kind altijd een leuk boek te 

vinden! 

 

Winters tafereel 
Omdat het buiten nog niet echt wit gekleurd is door sneeuw, hebben wij binnen veel plezier in het maken van 

“winterse knutsels”. In veel klassen prijken de sneeuwpoppen en pinguïns op de kasten. Inmiddels is het ook in de 

kleutergang winter geworden met een grote sneeuwpop! 

 

  

Kosteloos materiaal gevraagd 
Soms vragen wij u om materialen van thuis mee te nemen, zodat wij kunnen experimenteren met kosteloos materiaal. 

Groep 1/2A wil graag van lege wasmiddel- of wasverzachterflessen Pinguïnspaarpotten 

maken met papier-maché. Misschien heeft u voor ons lege flessen? Graag zo spoedig 

mogelijk inleveren bij Juf Jutta.  

 

Recyclen maar 
Graag willen wij nog een keer onder uw aandacht brengen dat er op de Zuidwester flink gerecycled wordt. Zo kunt u 

op school bij alle ingangen uw lege batterijen inleveren, profiteren wij mee van de opbrengst van het oud-papier dat 

bij sporthal ‘t Vennewater kan worden ingeleverd en kunt u bij ons ook uw lege pennen en viltstiften inleveren (ton 

staat bij de hoofdingang). Misschien een idee om de kleurdoos van uw kind(eren) weer eens op te schonen? 

 

Een bezoek aan het Bonhoeffer en Jac. P. Thijsse College 
Deze week heeft groep 8 een bezoek gebracht aan twee scholen in Castricum: 

het Bonhoeffer College en het JPT. Na een fikse fietstocht werden ze de 

scholen rondgeleid en kregen een proeflesje. Op deze manier kregen de 

kinderen een goede indruk van hoe het er op een gewone schooldag aan 

toegaat. 

Het zijn altijd leuke en nuttige bezoekjes die de kinderen op weg kunnen 

helpen om een schoolkeuze te maken. 
 

 

 

 

 



 

 

Basketbaltoernooi groepen 7 en 8 
Op woensdag 14 en 21 januari jl. hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 

van de Zuidwester weer enthousiast meegedaan aan dit geweldige toernooi, 

mede georganiseerd door basketbalvereniging Flashing Heiloo. Naast onze 

school deden ook een paar andere scholen uit Heiloo mee: de Meander, de 

Elckerlyc en de Springschans. Onze groepen hebben diverse bekers gewonnen 

en er werd erg goed samengespeeld. 

Dit jaar organiseerde Flashing Heiloo ook Techniek en Vaardigheid Race 

tussen de wedstrijden door. Hierbij 

ging het met name om het omgaan 

met één of meerdere ballen en het 

scoren. Bij groep 7 hebben de 

jongens gewonnen en zijn de meiden 2e geworden. Bij groep 8 hebben de 

meiden deze gewonnen en waren jongens 2e geworden. 

Gelukkig konden we ook dit toernooi weer rekenen op de inzet van een 

aantal ouders. Onze dank hiervoor.  

We kunnen met z’n allen terugkijken op een sportief en geslaagd 

sportevenement.  

 

Technieklessen groep 5 
De komende weken mag groep 5 weer aan de slag met de Techniektoren. In deze 

toren staan allerlei leskisten waarmee je op uitdagende wijze de techniek kan 

ontdekken. We zijn er inmiddels al hard mee aan 

de slag! We leren bijvoorbeeld hoe je een stevige 

toren kunt maken van alleen papier, zelf een 

flipperkast maken, een huisje metselen, met Knex 

een heel ingewikkelde ambulance maken en zelfs 

hoe een stroomkring werkt!  

Een aantal foto’s komt ook op de website, maar 

hier is alvast een voorproefje… 
 

    

Groep 5 naar Albert Heijn ‘t Hoekstuk 
Dinsdag 13 januari mochten de leerlingen van groep 5 een kijkje nemen achter de schermen van Albert Heijn. Naar 

aanleiding van de aardrijkskundelessen over de supermarkt en welke weg producten afleggen voor ze in de schappen 

van de winkel belanden, mochten we op bezoek komen. Na ontvangst in de kantine, een kort praatje en wat vragen 

werden de kinderen in 4 groepen verdeeld. Ze keken wat er allemaal achter de klapdeuren in het magazijn en bij de 

diepvriesafdeling gebeurde, een andere groep leerde een heleboel over allerlei soorten groente en fruit. Ook werd er 

bekeken wat er gebeurt op de kaas- en broodafdeling. Het leukste van alles was toch wel het bedienen van de kassa, 

die speciaal voor ons gereserveerd was! Ook mocht je zelf de boodschappen komen doen. We leerden hoe je een klant 

netjes moet begroeten en naar een bonuskaart vragen, artikelen scannen en wegen, en ten slotte afrekenen. Zoals de 

kinderen er nu over denken, heeft AH Het Hoekstuk over een aantal jaren een heleboel medewerkers erbij! Het was 

een leuke, leerzame ochtend! Bedankt Albert Heijn!  

 

   
  

 

 



 

 

 

Bezoek van groep 3 en 4 aan de muziek en dansschool.  
Maandag 12 januari gingen de leerlingen van groep 3 en 4 op bezoek bij de muziek en dansschool. 

Zij werden ontvangen door Monique en Hans Hagen, schrijvers van vele kinderboeken die bij de leerlingen van onze 

school bekend zijn zoals o.a. de boeken van Jubelientje.  

Eerst kregen de kinderen opdrachten om rijmwoorden te zeggen bij een rijmpje wat werd voorgelezen door de 

schrijvers. Ook kregen de leerlingen de opdracht om met hun oor aan het oor van de buren te luisteren wat de 

gedachten waren van de andere. Dit lukt ook nog bij sommige leerlingen. Het verhaaltje met woorden waar steeds 

“tr” voor geplaatst werd viel ook in de smaak. Want wie lust er nu geen trijsjes en trapatjes. Het was een leuke en 

leerzame ochtend. 

 

Workshop groepen 1-2 “Bewegen als een Pen” 
Op donderdagochtend hadden de beide kleuterklassen een leuke workshop van Mena, danslerares van de Muziek en 

Dansschool uit Heiloo. Het was een leerzame les op vrolijke dansmuziek! 

Iedereen had plezier en het is zeker voor herhaling vatbaar. Misschien heeft u interesse en wilt u uw kind inschrijven 

bij de Muziek- en Dansschool? Alle kleuters hebben een flyer meegekregen met veel informatie.  

 

 
 

 

    

 
 

 

 

Ouders, verzorgers,  

Ook dit voorjaar wordt uw zoon/dochter in de gelegenheid gesteld op school een typecursus te volgen. De nieuwe 

cursus begint in februari 2015. 

De cursus (in totaal 15 lessen) wordt gegeven op maandag van 15.30 tot 16.30 uur door een staatsgediplomeerd 

docente. Spierings Opleidingen heeft het Keurmerk Opleiders van de VSLM en is CRKBO-erkend. 

In deze cursus leert uw kind het toetsenbord met tien vingers en blind te bedienen. Hiervoor gebruiken wij een 

speciaal typelesprogramma voor de basisschool: TypeWorld®. Naast typevaardigheid worden ook de belangrijkste 

functies van het programma Word (2007/2010/2013) aangeleerd. Dit is belangrijk voor het maken van werkstukken, 

verslagen e.d. De cursus wordt afgesloten met een officieel, branche-erkend examen, afgenomen door de 

Vereniging van Leraren: VSLM (www.vslm.nl).  

Kijk voor meer informatie op www.spieringsopleidingen.nl.  

Informatie van derden 
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