
 

 

  

 
Informatie voor ouders. 

6 maart 2015 

Openbare basisschool 

"De Zuidwester" 

Boekenstein 43 

1852 WS Heiloo 

telefoon 072 5320308 

 

info@obsdezuidwester.nl 

www.obsdezuidwester.nl 

 
 

Woensdag 11 maart 
 Groepsoptreden groep 4 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 maart 
 Week van het openbaar onderwijs 

Woensdag 18 maart 
 Groepen 7 “Wandelen voor water”  

Donderdag 19 t/m dinsdag 24 maart  

 KinderKunstMuseum - thema Afrika  
Vrijdag 20 maart 9:00-12:00 uur 
 Open ochtend 

Dinsdag 31 maart en donderdag 2 april 
 Entreetoets groepen 7 

Vrijdag 3 april 
 Goede vrijdag – geen vrije dag 

Maandag 6 april 
 2e Paasdag – vrije dag 

Woensdag 8 en donderdag 9 april 
 Entreetoets groepen 7 

Dinsdag 14 en donderdag 16 april 
 Entreetoets groepen 7 

Vrijdag 17 april 
 Volgende info komt uit 

 

  

 

Beste ouders, verzorgers 

Na een ongetwijfeld fijne voorjaarsvakantie zijn we weer vol nieuwe energie begonnen. 
De afgelopen periode is er door de leerlingen weer hard gewerkt aan de verschillende toetsen. Alle leerlingen hebben 
hun rapport mee naar huis gekregen. Inmiddels zijn de oudergesprekken ook gevoerd. 
Voor de leerlingen van de groepen 7 staat de Entreetoets voor de deur. We wensen hen veel succes. 
Op woensdag 4 maart hebben de leerlingen van groep 7 een lunch verzorgd bij Brasserie in ’t Groen. Ze zijn de hele 
ochtend bezig geweest in de keuken van het restaurant om dit voor te bereiden. Om 12.00 uur kwamen de gasten. 
Ouders, opa’s en oma’s en andere familie leden. Burgemeester Romeijn van Heiloo was als speciale gast uitgenodigd. 

De kinderen hebben de lunch perfect verzorgd! Onze dank gaat uit naar Hubert en Sanna Tervoort die deze unieke 
ervaring voor onze leerlingen hebben mogelijk gemaakt! Verder in deze Info kunt u meer lezen over deze ochtend. 
In alle groepen wordt hard  gewerkt aan  het KinderKunstMuseum, dat gepland staat op 19 en 20 maart.  Het thema 
van dit jaar is “ Afrika ”. Op 20 maart is tevens de open ochtend . In tegenstelling tot voorgaande jaren is ons 

Kinderkunstmuseum langer geopend. Maandag  23 maart en dinsdag 24 maart kunnen belangstellenden van 9.00 uur 
tot 15.00 uur in het museum terecht. 
In de week van 16 t/m 20 maart is het de week van het openbaar onderwijs. 
Hierin worden de kernwaarden van het openbaar onderwijs in de 
schijnwerpers geplaatst. Algemene  toegankelijkheid, wederzijds respect, 

waarden en normen en burgerschap: dat leren kinderen op een openbare 
basisschool.  
Namens het managementteam 
Monique Opdam, directeur 
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KinderKunstMuseum 2015 - Afrika 

De Zuidwester is er weer klaar voor! Het KinderKunstMuseum opent ook dit jaar weer zijn 
deuren. Het thema is dit jaar Afrika. Allerlei verschillende invalshoeken van dit prachtige 

continent worden in kaart gebracht, van woningen tot dieren, van landschappen tot rituelen. 
De kinderen en leerkrachten zijn weer vol enthousiasme met creatieve opdrachten begonnen. 
Daarnaast werken we de komende weken ook in de andere vakgebieden aan het thema 

Afrika. 

 Ook dit jaar verwachten we weer een spetterend museum te verzorgen! Net als vorig jaar 
zal, tegen een kleine vergoeding, een hapje en een drankje genuttigd kunnen worden.  

Het museum is geopend op donderdag 19 maart van 17.00 uur tot 19.30 uur en van vrijdag 
20 t/m dinsdag 24 maart van 9.00 uur tot 15.00 uur.  
Om half zes zal een bekend drietal het museum officieel komen openen… 
Wij hopen op een groot aantal bezoekers en natuurlijk zijn opa´s, oma´s, buren en vrienden 
ook van harte welkom. 
De Kinderkunstcommissie, 
juf Nadine, juf Natascha, juf Inge van der Koelen, juf Marion en juf Daniëlle 

 

Groepsoptreden groep 6b 
Op woensdag 28 januari gaf groep 6b een 
spetterend groepsoptreden. De kinderen 

hadden bijna het gehele groepsoptreden 
zelf bedacht. Er was een toneelstukje uit de 
film Frozen, moppen tappen in de kroeg, 
een goochelshow, het lied Julia en Zum 
calli calli en de clowns act. We hebben er 
allemaal ontzettend van genoten. 
Nogmaals hartelijk dank aan alle moeders 
voor het schminken en een vader voor de 

lekkere taarten! 
 

 

 

 

Groepsoptreden groep 1-2a - De juf is ziek! 
Op woensdag 18 februari was het dan eindelijk zover! Vanaf januari werd er al flink geoefend en iedereen kende de 
rollen van elkaar. Natuurlijk waren er ook vaak kinderen ziek en was het heel spannend of iedereen nog op tijd weer 
beter was om op te treden. Alleen de Juf, die moest in dit verhaal echt ziek zijn. Nou ja, Juf ? U zult natuurlijk wel 

gezien hebben dat in dit geval meester 
Arthur de rol van “Juf” heeft vertolkt. De 
kinderen hebben genoten van alle 
belangstelling, want de zaal zat vol met 
publiek. Wij waren, net als de ouders, 
super trots op het resultaat. Wij willen alle 
hulpouders bedanken voor de aankleding 

en als u thuis nog na wilt genieten van dit 
optreden dan kan dat.  
Op de schoolwebsite staan foto’s van het 
optreden en onze klassenmoeder Karin 
Serbassi heeft de hele voorstelling op dvd. 
Ze is bereid om een kopie voor u te 
maken, als u een dvd inlevert. 
Juf Jutta en juf Irma 

 

 

 



 

 

Warme truien dag  
Bijna hadden we op de 
Zuidwester de warme 
truien dag gemist! Op de dag ervoor 
kwam groep 6a er achter. Dat was te laat 
om de hele school op de hoogte te 
brengen. Maar de kinderen van groep 6a 
vonden het toch jammer als we dit jaar de 
warme truien dag zomaar aan ons voorbij 

zouden laten gaan. Het idee werd 
geopperd om gewoon de radiatoren bij 
ons in de klas uit te draaien en zelf een 
extra dikke trui aan te doen. Zo gezegd, 
zo gedaan! Op 6 februari kwamen de 
kinderen met dikke truien, onesies en 
pantoffels naar school.  Hartverwarmend! 

 

Groep 7 neemt Brasserie in’t Groen over 
Afgelopen woensdag 4 maart werd Brasserie in ’t Groen volledig gerund door de leerlingen van groep 7B. De 
kinderen waren in 3 brigades verdeeld: Keuken, bar en bediening. De kinderen waren van te voren al erg enthousiast 
“we hoeven lekker niet te werken vandaag” werd er al geroepen ’s ochtends op het plein, maar daar hadden ze zich 
goed in vergist! 

Vanaf 9.00 uur werden de handen uit de mouwen gestoken. De keukenbrigade, 6 kinderen,  moest alle 
voorbereidingen treffen voor het maken van tomatensoep, tonijnsalade, broodjes gezond en broodjes gerookte zalm. 
Als volleerde koks gingen ze in de weer met vlijmscherpe messen, grillplaat, pannen, schuimspannen en ander 
keukengerei om alle ingrediënten in orde te maken. De 4 kinderen van de bar leerden ondertussen alles over de kassa, 
drankjes, koffiemachine en moesten veel sinaasappels persen voor de verse jus d’orange. De 8 kinderen van de 
bediening moesten zorgen dat hun eigen tafeltje er piekfijn uitzag: tafelkleedjes recht, messen en vorken precies goed, 

stoelen aangeschoven, menukaart erbij, waterglazen en 

wijnglazen op tafel, bloemetje en kaarsje erbij….keurig! 
Even voor 12.00 uur kwamen de eerste gasten: vaders, 
moeders, oma’s, broers, tantes, juf Monique, juf 
Frederike en……burgemeester Romeyn!  
De kinderen van de bar namen de jassen in ontvangst, de 
kinderen van de bediening brachten de mensen naar hun 
tafeltje en namen de bestellingen op. Vervolgens werd de 
keukenbrigade en de bar aan het werk gezet. Alles 

verliep als een geoliede machine, alsof ze nog nooit 
anders gedaan hadden! De samenwerking ging 
fantastisch.  Alle gasten hebben gesmuld van alles en de 
lof uitingen vlogen de kinderen om de oren, en terecht! 
We willen Hans Kok,  Huub Tervoort en al hun 
medewerkers hartelijk bedanken voor deze geweldige 
horeca ervaring die de kinderen  gehad hebben.  

 
 

 



 

 

 
 
 
 
T.a.v. de ouders van OBS de Zuidwester 
 
Castricum, maart 2015 
 
Betreft: Samenwerking Stichting Peuterspeelzalen Heiloo en Forte Kinderopvang 
 
 
Geachte ouders, 
 
Stichting Peuterspeelzalen Heiloo en Forte Kinderopvang werken vanaf 2 maart aanstaande intensief samen. 
Door de samenwerking tussen beide stichtingen wordt er voldaan aan de nieuwe kwaliteitseisen voor 
peuterspeelzalen en ontstaat er voor peuters een doorgaande ontwikkellijn met de (toekomstige) basisschool. 
 
Als gevolg van de samenwerking zijn  de peuters van Brammetje en Olleke per 2 maart naar een andere locatie 
verhuisd. Ze zijn verhuisd naar de ruimtes van Forte Kinderopvang op de basisscholen de Zuidwester en de 
Duif. Hier kunnen kinderen samen spelen, leren en ervaringen opdoen in een gezellige sfeer. De peuters van 
De Teddybeer gaan ook op een andere locatie spelen, maar volgen op een later tijdstip.  
 
Door de samenwerking met Forte Kinderopvang kan Stichting Peuterspeelzalen Heiloo verder gaan als “de 
voorschool”.  Binnen de nieuwe wet OKE moeten namelijk alle peuterspeelzalen in Nederland voldoen aan 
dezelfde kwaliteitseisen voor voorschoolse educatie zoals deze ook al voor kinderopvang golden. Zo worden 
onderwijsachterstanden vroegtijdig gesignaleerd en tegengegaan. Zowel Forte Kinderopvang als de Stichting 
Peuterspeelzalen Heiloo werken al volgens de nieuwe eisen. Door de peuters in de scholen op te vangen 
ontstaat er bovendien een duidelijke doorgaande lijn tussen peuteropvang en basisonderwijs. Zo profiteren de 
kinderen van een samenwerking op maat.  
 
Verder kunnen Forte Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen Heiloo door de samenwerking hun kennis en 
kunde makkelijker delen. Voor de kinderen is er alleen maar voordeel: de voorschoolse educatie wordt verder 
verbeterd en er ontstaat een duidelijke doorgaande lijn met het basisonderwijs. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. U kunt mij bereiken via e-mail 
e.jaasma@fortekinderopvang.nl of mobiel 06-5099 9580. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erica Jaasma 

Vestigingsmanager  Forte  Kinderopvang 
 

 

 
  Informatie van derden 
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