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Donderdag 24 en vrijdag 25 september 

 Schoolfotograaf 

Woensdag 7 oktober 
 Groepsoptreden groep 4 

Maandag 5 oktober 

 Volgende Info 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de Info 

niet meer op vrijdag, maar op maandag worden 

verzonden. 

 

 

In onderstaand schema treft u de data voor de informatie avonden en schoolreisjes  aan. De 

informatieavonden zullen starten om 19.30 uur en zullen ongeveer een uur in beslag nemen. 

Groep  Informatieavond schoolreisjes 

1 /2  A en B 17 september 9 september 

3 1 september 17 september   

4 7 september 17 september   

5 7 september 22 september 

6 3 september Nog niet bekend 

7 A en B  17 september 12 en 13 oktober 

8 A en B 26 augustus 2,3,en 4 september 

   
 

Beste ouders 

We hopen dat iedereen terug kan kijken op een geslaagde zomervakantie. Inmiddels zijn we gestart met het nieuwe 

schooljaar. De leerlingen zijn bekend met hun nieuwe leerkracht en lokaal.  

In dit nieuwe schooljaar gaan wij van start met een nieuwe methode voor Engels. De groepen 1 t/m 4 blijven  

werken met de methode I-pockets, maar voor de groepen 5 t/m 8 zijn we overgestapt op de methode Stepping Up. 

In de komende periode worden informatieavonden georganiseerd. Op deze avonden wordt u als ouder op de hoogte 

gesteld van de gang van zaken in de groep van uw kind. In bovenstaand schema, wat ook al eerder per email is 

verzonden, kunt u de data vinden.  

Groep 8 is dit jaar de eerste groep die op schoolreis gaat. Voor de groep 7 en 8 zijn het meerdaagse schoolreisjes. 

Voor enkele groepen is het nog niet bekend wanneer het schoolreisje gaat plaatsvinden. Dit kan ook later in het jaar 

zijn in verband met bepaalde projecten. 

In het voorjaar wordt er op de Zuidwester gewerkt aan een schoolbreed project over voeding. Verdere informatie 

hierover volgt tegen die tijd.  

Het team van de Zuidwester heeft er weer zin. We hopen op een mooi Zuidwesterjaar! 
Namens het managementteam, 

Monique Opdam 

directeur 

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


 

 

Jubileumjaar: feestelijke start van het schooljaar 2015-2016 voor leerlingen en ouders 
Op 17 augustus hebben we een feestelijke start gemaakt van 

het nieuwe schooljaar. Het was de bedoeling om dit buiten te 

doen, maar helaas werkte het weer niet mee.  

Alle kinderen hadden zich verzameld in de aula. We hebben 

ze allemaal een heel fijn schooljaar toegewenst.  

De leerlingen vertrokken daarna onder applaus naar hun 

nieuwe klas om te starten.  

Voor de ouders die waren meegekomen stond een kopje koffie 

klaar. 

We gaan er een mooi jaar van maken! 

 

Team Zuidwester 

 

 

Mad Science show 
Op donderdag 20 augustus kreeg de Zuidwester wel erg vreemd bezoek… van een 

professor! Deze gekke, maar grappige professor gaf ons allerlei informatie over 

lucht en luchtdruk, door het ene na het andere gekke proefje te laten zien! Zo liet 

hij door middel van een heel harde föhn een bal zweven en ‘schoot’ hij bekertjes 

van kinderen hun hoofd af met alleen maar lucht! Als klap op de vuurpijl liet hij 

nog een fantastische truc zien met bubbels en vuur! Probeer dit natuurlijk niet 

thuis, maar schrijf je in bij de Mad Science Club. 

Bij deze naschoolse activiteit kun je zelf door proefjes te doen allerlei te gekke 

dingen ontdekken in de wereld van de wetenschap! Kijk snel op Mad Science 

Nederland!  

 

  

 

 

 

 

Gevraagd 

 Witte lakens ( gescheurde lakens of lakens met kleine vlekjes zijn ook welkom) 

 Gekleurde wol/katoendraad 

 Lapjes stof 

Alles mag worden afgegeven bij juf Inge van der Koelen (groep 6) 

 

http://nederland.madscience.org/
http://nederland.madscience.org/

