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Maandag 20 april 
 Groep 8 bezoekt het Scheepvaartmuseum 

 Theoretisch verkeersexamen groepen 7 

Dinsdag 21 t/m donderdag 23 april 
 CITO-eindtoets groep 8 

Woensdag 22 april 
 Schoolvoetbaltoernooi groepen 5 en 6 aanvang 13:00 uur 

Vrijdag 24 april 
 Koningsspelen  

Maandag 27 april  
 Koningsdag – vrije dag 
 

Woensdag 29 april 
 Groepsoptreden groep 3a – 9:00-9:30 uur 

Donderdag 30 april 
 Leef je Fit-dag groepen 7 

Maandag 4 t/m vrijdag 15 mei 
 Meivakantie 

Woensdag 20 mei 
 Praktisch verkeersexamen groepen 7 

Maandag 25 mei 
 2e Pinksterdag –vrije dag 

Vrijdag 29 mei 
 Volgende info komt uit 

 

  

Beste ouders, verzorgers 

In de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van een prachtig KinderKunstMuseum. De leerlingen en 
leerkrachten hebben al hun creatieve inspiratie uit de kast gehaald. Op uiteenlopende wijze was het thema Afrika 
vorm gegeven. De bezoekersaantallen liepen flink op. We zijn heel blij met zo’n grote belangstelling voor ons 
project.  
De leerlingen van groep 7 hebben gewandeld voor water. Zij hebben 6 kilometer gelopen met een rugzak gevuld met 
6 kg water. Dit om de leerlingen te laten ervaren hoe ver kinderen in ontwikkelingslanden moeten lopen voor schoon 
water. Een mooi initiatief dat werd ondersteund door de Rotary club. De leerlingen hebben uiteindelijk 1026 euro 

opgehaald om Simavi te ondersteunen.  
De groepen 7 zijn momenteel druk bezig met de Entreetoets. De Entreetoets is een onderdeel van het 
leerlingvolgsysteem. Met dit volgsysteem is een objectief beeld te vormen van de vorderingen van leerlingen. 
Voor groep 8 staat de eindcito voor de deur. Op 21-22 en 23 april zullen zij zich in de ochtenden buigen over 
meerkeuzevragen op het gebied van rekenen, taal, studievaardigheden en wereldoriëntatie. 
Voor de komende periode staan de Konings Spelen op het programma. Een sportieve dag, die begint met een gezond 
ontbijt. Voor de groepen 1 t/m 4 wordt een spelletjesochtend georganiseerd op het schoolplein en voor de bovenbouw 

een sportdag aan het strand.  De bovenbouw draait deze dag een continurooster van 8.30 uur tot 14.30 uur.  
Enige weken geleden is duidelijk geworden dat een aantal leerlingen van de Zuidwester verzamelen in het 
speeltuintje vlakbij school. Een paar weken geleden heeft er voor schooltijd een incident. Het speeltuintje is geen 
onderdeel van ons schoolplein. Er is daar ook geen toezicht op de leerlingen. Met een aantal leerlingen zijn afspraken 
gemaakt. 
De leerlingen van de Zuidwester mogen vanaf 8:15 uur en vanaf 13:15 uur op het schoolplein komen, waar toezicht 
is. Voor 13.15 uur is het schoolplein alleen voor de leerlingen die overblijven. 
Namens het managementteam 

Monique Opdam, directeur 

 

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


 

 

Verlof 
Op donderdag 30 april en in de periode van 18 t/m 26 mei neemt Monique Opdam het tweede deel op van haar 
jaarverlof. Voor directiezaken kunt u zich wenden tot Inge Gras en Linda Hoetjes. Linda en Inge zijn beschikbaar 
voor directiezaken op dinsdagmiddag en donderdag.  
Sandra Kapteijn neemt haar BAPO verlof op in de periode van 19 t/m 23 mei. Zij wordt vervangen door Frederike 
Bennink en Inge Gras.  
Joost Booms heeft een compensatiedag op 28 april, hij wordt vervangen door Irene van der Veldt. 

 

KinderKunstMuseum 2015 - Afrika 

Ook dit jaar was het Kinderkunstmuseum 
weer een groot succes! Alle klassen hadden 
ontzettend hun best gedaan om er weer iets 
schitterends van te maken. Na een 
spectaculaire opening van niemand minder 
dan K3, kon iedereen genieten van de 
prachtige Kinderkunst. 

Ook dit jaar was er weer een restaurantje te 
bezoeken, ditmaal met een echte Afrikaanse 
kok! Bola maakte voor ons typisch 

Afrikaanse hapjes. Onder genot van een tropisch drankje kon dit 
gezellig genuttigd worden in het restaurant. 
Inmiddels is er ook weer een kleine selectie van de Kinderkunst 
te bewonderen in de bibliotheek van Heiloo. De kunst is daar 

nog t/m 18 mei , dus tot na de meivakantie te zien. 
We willen alle kinderen, leerkrachten en ouders die hieraan mee hebben gewerkt hartelijk bedanken!   
De Kinderkunstcommissie, 
juf Nadine, juf Natascha, juf Inge van der Koelen, juf Marion en juf Daniëlle 
 

 

Gastspreker Afrika groep 6b 
In het kader van thema Afrika kwam op woensdag 18 maart  
Rozelle Franse (moeder van Marcus) in groep 6b een spreekbeurt 
houden over haar geboorteland Zuid-Afrika. 

Rozelle heeft verteld over de geschiedenis van het land, de 
tradities, eten en drinken, het klimaat, naar school gaan in Zuid-
Afrika en over de mooiste plekjes van dit prachtige land. 
Tot slot mochten de kinderen iets typisch Zuid-Afrikaans proeven: 
koeksisters. Het lijkt een beetje op onze oliebollen, maar dan veel 
lekkerder. 
Dank je wel Rozelle, het was leerzaam en lekker! 

 

 

 



 

 

Techniek in groep 8 
De laatste weken is groep 8 weer enthousiast bezig geweest met verschillende 
techniekopdrachten. 
Bouwen met K’nex en Lego a.d.h.v. bouwtekeningen. Het bouwen van een brug met alleen 
papier en stokjes maar zodanig dat het 12 atlassen kan dragen. Torens bouwen met alleen 
stroken papier m.b.v. de driehoekconstructie. Tandpasta maken.  Dr. Bibber construeren. Een 
stroomkring zo monteren dat de lampjes gaan branden. Een molen bouwen die ook echt kan 
draaien m.b.v. een motortje………. 
Heel enthousiast zijn de kinderen hier mee bezig geweest. Het is alleen jammer dat we geen 11 

rondes konden volmaken want ook de andere bovenbouwgroepen moeten aan de beurt komen. 

   

 

 

KlasseLunch groep 8  
Tijdens de klasselunch ontdekken de kinderen hoe leuk en lekker het is om te kiezen voor gezond. 
Fay: “Er stond van alles op tafel zoals tomaten, brood. 
Komkommer, vlees, appelstroop en nog veel meer. Toen alles op 
tafel stond mochten we ons eigen broodje (die we bedacht hadden 

voor een advertentie) klaarmaken. Daar maakten we een foto van 
en juf Sandra ging dat allemaal afdrukken. We moesten ook 
advertenties ontwerpen en daar moest dan de foto op. We gingen 

stemmen welke we de mooiste vonden. Dat was die van Shanna en Nienke Roos. 
Zij kregen 25 stemmen. Deze advertentie hebben we bij Albert Heijn ingeleverd  
en dan kunnen we een prijs winnen. Een kok in de klas! Na de lunch gingen we 
buitenspelen”. 

   

Groepsoptreden groep 5 
Woensdag 15 april heeft groep 5 laten zien wat ze konden! Zoals in de aankondiging gezegd waren ze het zat en 
wilden ze zelf bepalen wat er ging gebeuren! Ze hebben bijna alles aan het groepsoptreden zelf bedacht en 
uitgewerkt! De groepjes, dansjes, het decor en de teksten in de toneelstukjes. Ook de uitvoering zelf hebben ze 

helemaal zelf geregeld, want de juf stond bij de muziek. Het was een groot succes! Wat hebben jullie het onwijs goed 
gedaan! Ik ben trots op jullie! 
Juf Daniëlle  

 

Groepen 1 en 2 naar de boerderij 
Ook dit jaar zijn de groepen 1 en 2 weer op bezoek geweest op 
de boerderij van “onze Joost”, de familie Jonker.  
Op goede vrijdag, 3 april ging eerst groep 1-2b op pad naar de 
Vennewatersweg en een uurtje later kwam groep 1-2a.  

De kinderen volgden hiervoor enthousiast de opgehangen 

paaseitjes in het park. 
Bij de boerderij aangekomen stonden er al 3 moeders klaar om 
met ons alle stallen en dieren te bekijken. Joost rende eerst snel 
naar binnen om vervolgens op zijn klompen weer terug te 
komen. Zo was hij ook klaar om ons super trots van alles te 
vertellen over “zijn boerderij”.  



 

 

De eerste lammetjes waren al geboren. Wat waren ze nog klein en wat waren ze lief!!! We hadden er op maandag 
natuurlijk al drie  op school gezien, maar nu waren het er nog veel meer.  

We mochten een paar (pot)lammetjes in de stal zachtjes aaien en 

even met ze kroelen. In de stal stonden er ook nog kalfjes. De boer 
had de schapen al geschoren, de wol mochten we even voelen. De 
wat grotere lammetjes stonden in weer een andere stal gezellig met 
hun moeders. Ook hoorden we, dat er zelfs een potlammetje in een 
hokje in huis heeft geslapen, omdat ze ook ’s nachts nog een flesje 
kreeg. Het lijkt wel een baby. 
Verder mochten we door de koeienstal lopen op weg naar de vier 

paarden. Dat was voor sommigen best wel spannend, want van 
dichtbij zijn de koeien best groot! Gelukkig waren de cavia’s een 
stukje kleiner en wilden veel kinderen die wel even aaien.   
Tot slot kwam de paashaas ook nog even langs om een 
kleinigheidje uit te delen. Het duurde even, maar uiteindelijk 
herkenden de meeste kinderen toch meester Arthur.  

Wij willen de familie Jonker heel hartelijk bedanken voor deze gezellige ochtend en natuurlijk ook alle ouders die 

met ons meegelopen zijn. Zonder jullie hadden we dit gezellige uitstapje niet kunnen maken.  
We komen volgend jaar graag weer terug!  

 

Groep 8A naar de Huisvuilcentrale(H.V.C) 
Ook dit jaar was groep 8 uitgenodigd voor een bezoek aan de H.V.C.in Alkmaar. 
We werden op dinsdag 10 maart ontvangen in een grote zaal waar we uitleg kregen 
over het ontstaan van de centrale. Daarnaast kregen we een film te zien over de 
H.V.C. en deden we mee aan een quiz. Behalve onze school was er ook nog een 
school uit Beverwijk.  Na een korte pauze werden we in 4 groepen verdeeld en 

kregen we een rondleiding door het enorme gebouw. Op sommige plekken stonk 
het heel erg en op andere plekken rook je bijna niets. Wij hoorden daar ook dat de 
douane soms langskwam om illegale spullen weg te brengen. De ovens waren heel 
erg heet en cool om te zien. Voor de veiligheid hadden we allemaal een helm op en 
vanwege het geluid hadden we oordopjes in. Het was voor ons een 
indrukwekkende en leerzame ochtend. We weten nu wat er allemaal bij komt 
kijken om het afval wat we met z'n allen produceren, te verwerken.   
 

Groep 5 naar de rioolwaterzuivering 
Na een aardrijkskundeles over waterzuivering, heeft groep 5 een bezoek gebracht aan het Hoogheemraadschap in 
Heiloo. We zagen in een diavoorstelling hoe de huizen water krijgen en waar het vieze water heen gaat. Toen 
mochten we buiten op het terrein kijken naar de grote bakken met vuil water waar heel veel bacteriën in zitten om het 
water schoon te maken. We keken ook nog bij de bezinkingsbak, waar de bacteriën naar de bodem zakten en het 
schone water over de rand heen stroomde. Het Hoogheemraadschap maakt het water weer schoon om het in de natuur 

weer te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om akkers te bevloeien. We wisten al het een en ander over het onderwerp, 
maar nu hebben we het met eigen ogen gezien! Ook kregen we nog een tasje met een pen, een blocnote en een boekje 
over Droppie water cadeau! Het was een leuke en leerzame excursie! 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Groep 6a bezoekt het Rijksmuseum voor Oudheidkunde Leiden 
Omdat groep 6a tijdens het KinderKunstmuseum het onderwerp Egypte 
heeft bestudeerd zijn we op 17 maart met de hele groep naar Leiden 
gegaan voor een bezoek aan het Rijksmuseum voor Oudheidkunde in 
Leiden. Het was een hele reis, maar het was erg gezellig in de trein! In het 
museum kregen de leerlingen eerst een les over Egypte. Gelukkig hadden 

ze in de klas goed opgelet zodat ze vrijwel alle vragen die de docent 
stelde konden beantwoorden! Daarna gingen de kinderen in groepjes op 
pad om een aantal vragen te beantwoorden. Het was heel interessant om 
al die dingen die ze eerst alleen op plaatjes hadden gezien nu “in het echt” 
te kunnen bewonderen. Vooral de mummies trokken de aandacht.  
Het was de eerste keer dat een groep van De Zuidwester een bezoek 
bracht aan dit museum en de begeleider gaf de groep een complimentje 

omdat ze zo leergierig en geïnteresseerd waren. Dat was natuurlijk heel mooi om te horen: ik ben trots op jullie!! 

Juf Marjolein 

 

Groep 5a naar de bieb 
Woensdag 11 maart waren de kinderen van groep 5 uitgenodigd in de 

bibliotheek van Heiloo. We gingen die ochtend verschillende opdrachten doen 
die met boeken te maken hadden. Van 
tevoren hadden we al de website van 
de bibliotheek bekeken, zodat we snel 
aan de slag konden. We moesten 
bijvoorbeeld boeken opzoeken over 
een bepaald onderwerp, maar er zaten 

ook hele gekke opdrachten bij, zoals 
een verkleedopdracht! Ook hebben we geleerd hoe we zwarte magie kunnen 
toveren… In de bieb gaat het echt niet over saaie stoffige boeken hoor, dat 
hebben wij wel gezien! Bedankt bibliotheek, voor deze leuke ochtend!  

 

Volleybaltoernooi 
Op 11 maart was het dan weer zover. Een groot aantal kinderen van de groepen 5 en 6 deed mee aan het jaarlijkse 
volleybaltoernooi van de vereniging Effect. Eerst gingen de groepen 5 van start met als deelnemende  teams: 
Superstars, Fireballs, Starwars en de Supergirls. De groepen 6 
waren daarna aan de beurt met als deelnemende teams: De 
vuile containers, The black dragons, Knallende kanaries, The 
volleycats, Superkids, Animals, Flashing en 7up.  Drie teams 

hebben een prijs gewonnen:  Groep 5 met het team Supergirls, 
groep 6a met het team Superkids (Joep, Jens, Duncan, Matt en 
Rik) en groep 6b met het team  de Knallende kanaries. 
Daarnaast hebben alle deelnemende teams met elkaar de 
schoolprijs gewonnen. Dat betekent dat alle teams van de 
Zuidwester samen de meeste punten in het toernooi hebben 
behaald! Alle teams speelden goed samen en zagen er 
geweldig uit in hun eigen ontworpen team tenues! De kinderen 

hebben een leuke en sportieve middag gehad. 
We willen nogmaals alle coaches bedanken voor hun 
geweldige en enthousiaste inzet! 
 

Koningsspelen groepen 1 t/m 4  
Op vrijdag 24 april vinden de Koningsspelen plaats. Voor de groepen 1 t/m 4 worden er spelletjes op het schoolplein 

georganiseerd. Wij starten de ochtend met een Koningsontbijt in de klas. Om half 10 dans wij mee met “Energie”. 
Het lied van Kinderen voor Kinderen speciaal gemaakt voor de Koningsspelen 2015. Met het dansje wil Kinderen 
voor Kinderen samen met zoveel mogelijk kinderen in Nederland een dansrecord breken. De kinderen nemen deze 
ochtend zelf eten + drinken mee voor in de pauze. 
Wij maken er een gezellig ochtend van! 
 



 

 

 

 

Oproep 
Zoals u ongetwijfeld weet heeft De Zuidwester een prachtige, goedgevulde bibliotheek. De leerlingen lezen vrijwel 
elke dag en er wordt met grote regelmaat boeken geruild. Dat ruilen wordt begeleid door ouders en elk jaar doen wij 
een oproep aan ouders om een handje te komen helpen in de bieb. Dit schooljaar is het echter niet gelukt om ouders te 
vinden die op de donderdag- en vrijdagochtend willen helpen. Het verschil met dagen dat er wel iemand in de bieb is, 
is groot! De kinderen blijven langer hangen (lekker kletsen!) en de planken zijn na afloop een puinhoop! Voor het 

nieuwe schooljaar gaan we dan ook zeker opnieuw proberen om op alle dagen hulpouders te regelen. Toch zou het 
prettig zijn als we ook voor de rest van dit schooljaar op de steun van ouders kunnen rekenen….. Het schooljaar is 
niet meer zo lang, dus dat biedt u meteen de kans om te bekijken of u het een leuk klusje vindt! Bevalt het, dan doen 
we voor het volgende schooljaar graag opnieuw een beroep op uw hulp. Bevalt het niet, dan hebben we in elk geval 
dit jaar een opgeruimde bieb. 
Daarom bij deze de oproep: 
 

Wie helpt ons op donderdag- en of vrijdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur in de schoolbieb? 

 
Graag opgeven bij Marjolein (gr. 6a) of Inge (gr. 6b) 
Alvast bedankt! 

 

Wedstrijd! Wie maakt de leukste, gezonde traktatie? 

Ben jij 12 jaar of jonger? Maak dan (samen met papa, mama, opa, oma…) een originele gezonde traktatie. Zet jouw 
traktatie op de foto en mail ‘m vóór 18 april naar de kinderdiëtisten van ‘De Bloei - diëtistenpraktijk voor jeugd en 
gezin’: info@debloei.nl. Vermeld hierbij jouw naam, leeftijd en school. Voor alle deelnemers is er een klein 
cadeautje. De zes kinderen met de mooiste inzending winnen een prijs (leeftijdscategorieën: 0-4 jaar, 4-8 jaar en 8-12 
jaar). De prijswinnaars worden 20 april bekendgemaakt op www.appeltje-eitje-heiloo.nl. (Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd.     

 
 


