
 

 

  

 
Informatie voor ouders. 

5 oktober 2015 

Openbare basisschool 

"De Zuidwester" 

Boekenstein 43 

1852 WS Heiloo 

telefoon 072 5320308 

 

info@obsdezuidwester.nl 

www.obsdezuidwester.nl 

 

Dinsdag 6 oktober 

 Voorlichtingsavond VO – aanv.19:30 uur Zuidwester 

Woensdag 7 oktober 
 Groepsoptreden groep 4 
 Opening Kinderboekenweek 

Donderdag 8 en 15 oktober 

 Creatieve middagen groepen 5 t/m 8 

Maandag 12 en dinsdag 13 oktober 

 Schoolkamp groepen 7 

Woensdag 14 oktober 

 Kabouterpad groepen1\2 

 Bibliotheekbezoek groep 6 

 Voorlichtingsavond VO – aanv.19:30 uur Springschans 

 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 

 Herfstvakantie 

Woensdag 4 november 

 Studiedag – alle leerlingen vrij! 

Dinsdag 10 november 

 Inloopavond 

Woensdag 11 november 

 Groepsoptreden groep 1 /2B 

Maandag 16 november 

 Volgende Info 

Schaaktrainingen op school: dinsdagen 8, 13 

en 27 oktober / 3, 10 en 17 november 15:30-

16:30 uur. 

 

 

Beste ouders 

De afgelopen periode heeft o.a. in het teken gestaan van de schoolreisjes, schoolkampen en de informatieavonden.  

We kunnen terugkijken op geslaagde dagen, ook al werkte het weer niet altijd mee. Iedereen heeft ervan genoten, 

mede dankzij de inzet van vele hulpouders! 

De informatieavonden zijn heel goed bezocht. Hier zijn we erg blij mee. Het is fijn om te weten dat ouders interesse 

tonen in het leerproces van hun kind.  

De eerste bijeenkomsten van Mad Science zijn van start gegaan en de reacties zijn zeer positief.  

Inmiddels zijn ook de typelessen, verzorgd door Spierings Opleidingen, weer begonnen. 

Nieuw dit schooljaar is onze deelname aan de First Lego Legae. Op onze website wordt hier het nodige over 

verteld. De zorgvuldig samengestelde teams worden begeleid door meester Joost en een oud-

leerling van de Zuidwester, Aaik Oosters.  

Bij sport en spel denken wij niet alleen aan voetbal of basketbal, ook het jaarlijks terugkerend 

schoolschaaktoernooi  

hoort daar bij. Alle leerlingen uit de groepen 6, 7 & 8 konden zich hiervoor opgeven. Onder de 

enthousiaste leiding van onze oud-collega Gerrit Piersma en de juffen van groep 8 kunnen de 

kinderen op dinsdagmiddag hun vaardigheden tonen. Uiteindelijk zullen de beste schakers van de 

school twee teams formeren, waarmee zij op 19 november de strijd aangaan met de andere scholen in Heiloo. 

Voor onze collega Daniëlle van den Haak is haar zwangerschapsverlof ingegaan. Wij wensen haar veel plezier en 

rust de komende weken. 

Het team van de Zuidwester heeft inmiddels de eerste nascholing op het gebied van effectief vergaderen gehad. 

De herfst doet zo af en toe al behoorlijk van zich spreken. De overstap naar de herfstvakantie is hiermee snel 

gemaakt. Namens het team van de Zuidwester wensen wij u een hele fijne herfstvakantie toe! 

Namens het MT, 

Monique Opdam, directeur. 
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Parkeren rond school 
Wij willen u erop attenderen dat er voor de garages in Boekenstein niet geparkeerd mag worden. Het gaat om de 

garages op de parkeerplaats en voor de garages aan de linkerkant ( als u naar de school toe rijdt) voor het fietspad 

van Boekenstein. Er zijn ook mogelijkheden om te parkeren in Termijen, Vrieswijk en Vredenoord. 

Wij willen u vragen hier rekening mee te houden. Buurtbewoners moeten soms wachten om te kunnen vertrekken 

vanaf hun eigen terrein en dat is heel vervelend. 

 

Informatieavond voortgezet onderwijs (V.O.) 
Op dinsdagavond 6 oktober a.s. organiseren wij een informatieavond over het V.O. Deze avond is met name 

bedoeld voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 7 en 8. De school is open vanaf 19.00 uur en de 

start van deze avond is om 19.30 uur. De brugklascoördinatoren van zowel het Jac. P.Thijsse College als het 

Bonhoeffer College en het Clusius College zullen hierbij aanwezig zijn. Er zal o.a. gesproken worden over de 

verschillende schooltypes en wat er zoal van de leerlingen verwacht wordt. Uit ervaring weten wij dat deze avond 

altijd als zeer nuttig en informatief gezien wordt door de ouders. 

  

Even voorstellen 

Hallo allemaal!  

Omdat dit mijn afstudeerjaar is loop ik het hele jaar stage in groep 7a. Vanaf nu zullen jullie 

mij op de maandag en de dinsdag tegen kunnen komen. Vandaar dat ik mij even wil 

voorstellen.  

Ik ben Nikki Schonk uit Limmen, 21 jaar en vierdejaars student op de PABO in Haarlem. Ik 

heb gevraagd of ik op basisschool De Zuidwester stage kon lopen en ik ben heel blij dat dit 

gelukt is. Afgelopen jaar ben ik voor mijn studie drie maanden naar Madrid geweest om te 

studeren en stage te lopen: een super leerzame en leuke ervaring met heel veel mooie 

herinneringen! Verder ben ik een enthousiast en creatief persoon die houdt van gezelligheid 

en dingen ondernemen.  

Naast mijn studie doe ik graag leuke dingen met vriendinnen en familie. Sinds kort werk ik 

bij een broodjeszaak in Amsterdam en ik geef al een aantal jaren bijles (wiskunde) aan kinderen op de middelbare 

school. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin op De Zuidwester: een leuke groep, een leuk team en een fijne 

school. Ik heb heel veel zin in het komende jaar!  

 

 

Hoi, mijn naam is Wim Schoorl. Ik ben 17 jaar en woon in Castricum.  Zit in het eerste jaar van 

de Pabo in Alkmaar. Eén van mijn hobby’s is korfballen. Ik sport graag en ik kijk er graag naar. 

Vakantie vieren is ook een hobby van mij. New York is mijn 

favoriete stad. Ik vind het leuk om mijn eerste stage te lopen 

in groep 7b van Frederike. Alles is nieuw en spannend, maar 

heb er enorm veel zin in. 

Oh ja, ik ben trouwens de zoon van juf Janine.   

 

 

 

 

Luizen pluizen  
De OR zoekt nog ouders om te helpen pluizen!  

Elke maandag na elke vakantie gaan we alle klassen langs om te pluizen. We hebben het 

liefste per groep een aantal ouders. Dan is het in 10 minuten gedaan en sta je kwart voor 

negen weer buiten. Neem contact op met ouderraad@obsdezuidwester voor meer informatie 

of om je op te geven. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Twee nieuwe troostberen in groepen 1/2 

Hierbij stellen wij jullie voor aan onze twee nieuwe vrienden bij de kleuters: Ki  

en Ka.  

Zij hebben een belangrijke rol, namelijk het troosten van kindjes die verdrietig 

zijn om wat voor reden dan ook. Deze beren werden gekocht en geschonken aan 

de Zuidwester door gulle ouders. Hiermee hebben zij niet alleen de kleuters blij 

gemaakt, maar de opbrengst van de beren gaat naar Kika (Kinderen kankervrij). 

Drie juffen van de Zuidwester hebben afgelopen week maar liefst 500 euro 

opgehaald voor dit goede doel. Chapeau!  

 

 

Archeologische opgravingen Heiloo 
Woensdag ochtend 9 september mochten kinderen van diverse scholen uit Heiloo meehelpen met echte 

archeologische opgravingen in Zuiderloo. 

De ochtend begon als gewoonlijk met lezen….. En heel erg rustig was het nou bepaald niet, iedereen had natuurlijk 

super veel zin in de opgravingen! En toen de behulpzame ouders kwamen, vertrokken we op de fiets. Na eventjes 

fietsen kwamen we aan bij Zuiderloo. We werden hartelijk ontvangen door de mensen van 

de opgravingen. Kort daarna begonnen we met 3 verschillende onderdelen: schoffelen, 

zeven en scheppen. We vonden allemaal wel iets leuks. Van steentjes tot botten. De mooiste 

vondst had Damian gevonden, het was namelijk een scherf van een pot die ongeveer 2000 

jaar oud was. Na de opgravingen ging een meneer ook nog vertellen wat voor een mooie 

vondsten hij had gedaan. Nadat hij dat had verteld gingen we weer terug richting school, het 

was een hele leuke dag.  

 

Bureau HALT in groep 8 
Er kwam een man binnen, die ging ons vertellen over regels wat wel of niet mag. Daarna ging hij het hebben over 

de verschillen tussen bureau HALT en justitie. Je komt alleen bij HALT als je het goed wil maken zo niet dan krijg 

je één strafblad. Hij vertelde ons een verhaal over een jongen die bedreigd werd. We kregen een blad, daar moest je 

opschrijven: vormen van jeugdcriminaliteit. Toen vroeg hij een paar kinderen die dingen hadden opgeschreven van 

jeugdcriminaliteit. Een krulletje is voor bureau HALT want dan is het niet heel erg, een streepje was voor justitie 

dat raad je al want dat zijn te erge situaties voor bureau HALT.  

Wij waren zo enthousiast dat hij nog een paar verhalen ging vertellen daarna konden we nog vragen stellen. 

einde    bo en djo 
Indianendag groep 1-2 

Woensdag 9 september was het zover, de groepen 1-2 hadden 

i.p.v. een schoolreisje een echte Indianendag op school. De 

weken daarvoor hadden ze al veel over de indianen geleerd. 

Waar wonen de Indianen, wat eten zij en wat voor kleding 

hebben ze aan. Ook de regendans hebben we geoefend, maar 

gelukkig lukte dit niet, want het was woensdag 9 september 

heel mooi weer. De dagen ervoor hadden de kinderen een ’t 

shirt versierd, een ketting geregen en een indianentooi gemaakt. 

De indianentooi had 10 

verschillende kleuren 

n.a.v. het verhaal van 

Indi het 

indianenmeisje. 

De kinderen kwamen 

op school en werden al snel echte indianen die op het schoolplein allemaal 

indianenspelletjes gingen doen. Er was een springkussen, een echt 

opperhoofd, (stok)paardje rijden, vuur blussen, stoelendans en nog veel 

meer. De indianendag werd afgesloten met een echte indianenmaaltijd: 

totempaalbroodjes en cactussen met heerlijke tomaatjes, druifjes en kaas. 

Kortom het was een hele gezellige dag. Met dank aan de hulp van de vele ouders en opa’s en oma’s .   



 

 

Schoolreisje groepen 3 en 4 
Deze dag is helaas anders geworden dan we ons hadden voorgesteld. 

Door de hevige regenval is het programma aangepast. Het Zoldertheater 

(een poppentheater) heeft de afgesproken voorstelling “Koe aan Zee” bij 

ons op school uitgevoerd in de speelzaal. De kinderen waren erg 

enthousiast. Het bezoek aan de speeltuin ”OKB” gaat op een ander 

tijdstip van het schooljaar plaats vinden. De kinderen houden dit dus nog 

tegoed. 

 
 

Groepen 8 op kamp naar Texel 
We gingen op kamp naar Texel. Eerst moesten we met de auto 

naar de boot en toen gingen we varen. Onderweg met de boot 

hebben we de meeuwen gevoerd en de meeuwen pikten het brood 

zo uit je hand. Toen we van de boot kwamen gingen we fietsen 

huren. En toen gingen we fietsen naar Ecomare en daar waren 

heel veel zeehonden en we hebben ook een speurtocht gedaan. Er 

kon ook een zeehond brullen en een zeehond die kon zwaaien. En 

daarna gingen we naar de boerderij Bloem en Bos. En na het eten 

(we aten soep) gingen we levend Cluedo doen en het was heel 

leuk. Na levend Cluedo moesten we naar bed maar we mochten 

nog wel kletsen.  

De volgende ochtend gingen we ontbijten en dat was heel lekker. 

Na het eten gingen we naar het Juttersmuseum en dat was heel 

grappig en heel leuk. Na het Juttersmuseum gingen we naar de garnalenboot. Toen de boot nog stil stond hadden we 

een zeehondje gezien want hij stak zijn hoofd uit het water. Ze hadden heel veel garnalen gevangen en ze gingen de 

garnalen eerst koken en toen mochten we ze pellen. Er zaten ook heel veel krabben bij en andere vissen. Na de 

garnalenboot gingen we weer terugfietsen naar Bloem en Bos. 

’s Avonds hadden we de bonte avond. Ik had een dansje gedaan met Djo, Bo, Babs en Vera en Eliezer had Jandino 

nagedaan en iedereen moest daarom heel hard lachten. De volgende ochtend moesten we om 10 uur weg zijn en we 

gingen shoppen in Den Burg. Daarna weer op de boot en toen waren we weer op het schoolplein. 

Meike (8A)  

 

* * * * * 
Beste lezers, 

Dit jaar zijn de leerlingen van de groepen 8 weer op kamp naar Texel geweest. 

Hier een paar hoogte punten.Het begon allemaal op het schoolplein. Hier werden de kinderen uitgezwaaid en de 

tassen ingeladen. De kinderen werden in auto's naar Den Helder gebracht. Toen de kinderen aankwamen gingen zij 

naar de fietsen huur. Toen we de fietsen hadden gingen we op weg naar de uitkijktoren om te lunchen. 

De hoogtepunten: 

Ecomare: 

In Ecomare mocht je vrij rond lopen maar wel in een groepje van minimaal 2 kinderen. Je kon hier een speurtocht 

doen of gewoon zelf lekker rondlopen. Er zijn: bruinvissen, zeehonden, haaien en verschillenden soorten vissen. 

Cluedo 

Bij de eerste avond gingen we het spel Cluedo spelen. Dit spel speel je in verschillende groepjes kinderen, op school 

hadden we al allerlei tekeningen gemaakt van de moordenaars, moordwapens en moordlocaties. 

Uiteindelijk was dit de uitkomst: Mister Bean, de kettingzaag in de achtbaan. 

Het Juttersmuseum 

Op weg naar het museum was het aan het regenen, we waren net op tijd binnen voor de grote bui. Een meneer ging 

een verhaal vertellen over wat hij als jutter allemaal had gejut. Hij vertelde grappige verhalen, en na de verhalen 

mochten we nog even rond lopen. Ook werd er een touw geslagen met behulp van Babs en Meike (8A). Hierna 

gingen we naar de garnalenboot garnaaltjes vangen en eten. 

De Bonte avond 

Op de bonte avond waren er allemaal optredens. Zelfs Jan Dino kwam even langs. We lachten, dansten en we 

hebben genoten. Na afloop ging iedereen even naar de kamer om daarna weer ontzettend veel lol te hebben. 

 



 

 

 

 

Den Burg 

De afspraak was dat niemand alleen liep. Er werden souveniers, snoep en nog veel meer spullen gekocht. In Den 

Burg ging je met allemaal groepjes op pad, er was wel een bui en toen iedereen was uitgeshopt waren de juffen nog 

aan het koffie drinken. Maar ondertussen begon het steeds harder te regenen en we waren allemaal verkleumd maar 

we mochten bij de Intertoys naar binnen als we rustig waren en niks vernielden. 

dit was ons verslag van het gezelige kamp van 2015 groep 8  

Door: Myrthe vd Werf en Lynn Jonker 

 

Informatie van derden 

 
 
 
 

 

Speciale editie Tipkrant: Ontdek hoe Positief 

Opvoeden werkt  

Alles over de 5 basisprincipes 
 

 

De Tipkrant is een krant van Positief Opvoeden voor alle ouders, 

boordevol leuke en nuttige tips over opvoeden. Ouders en 

pedagogen komen aan het woord en vertellen over situaties die 

voor elke ouder herkenbaar zijn. 

 

Ga naar www.positiefopvoeden.nl/nh-nl/positief-opvoeden/tipkranten-noord-

holland/ om te ontdekken hoe Positief Opvoeden werkt. 
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