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Maandag 16 november 

 Ouderavond peuterspeelzalen 19:00-22:00 aula Zuidwester 

Woensdag 18 november 

 Open dag ISOBscholen– 09:00-12:00 uur Zuidwester 

 Taaldorp Engels groepen 3 t/m 8 

 Spelletjesochtend groepen 1-2 

Donderdag 19 november 

 Schoolschaaktoernooi – 16:00-18:00 uur de Strandwal 

Woensdag 25 november 

 First Lego League-middag bij INHolland 

 

Vrijdag 27 november 

 Bezoek Sinterklaashuis groepen 1 t/m 4 

Vrijdag 4 december 

 Sinterklaas op de Zuidwester 

Vrijdag 11 december 

 Voorlichting vuurwerk groepen 8 

Maandag 15 december 

 Voorlichting brandpreventie groepen 7 

 Volgende info 

 

 

Beste ouders 

Het is zo ongemerkt weer november geworden, de maand van St-Maarten (er is 

weer heel hard gewerkt aan mooie lampions) en de 10 minutengesprekken. 

Op 18 november a.s. zal op de Zuidwester wederom het ‘taaldorp Engels’ 

gehouden worden. In samenwerking met het Jac. P. Thijsse College zullen er 

zowel voor de onderbouw als de bovenbouw diverse activiteiten georganiseerd 

worden, met daarbij Engels als voertaal. Samen met leerlingen van het J.P.T., die 

Tweetalig Onderwijs (TTO) volgen, bezoeken de leerlingen in groepjes de 

verschillende spelletjes/activiteiten. Brasserie ín ’t Groen’ uit Heiloo zal zorgen 

voor finishing touch in de vorm van een aantal typisch Engelse lekkernijen.    
Deze woensdagochtend staat tevens in het teken van de ‘open ochtend’, waaraan alle openbare basisscholen van 

Heiloo meedoen. 

Afgelopen dinsdag was de jaarlijkse inloopavond. We hebben gemerkt dat vele ouders de weg naar school nog 

prima weten te vinden. 

Donderdag 19 november wordt het jaarlijkse schaaktoernooi gehouden. De Zuidwester zal met een jongens- en een 

meisjesteam vertegenwoordigd worden. Wij wensen hen veel succes! 

In de week van 23 november zullen de groepen 7 & 8 deelnemen aan het project Mediamasters. Dit project heeft 

o.a. tot doel om het belang van mediawijsheid aan leerlingen duidelijk te maken. 

Onder leiding van Meester Joost en oud-leerling Aaik Oosters is een groep leerlingen druk bezig met het project 

‘First Lego Leage’. Op 25 november a.s. zal in het gebouw van In Holland de uiteindelijke finalist bekend 

worden gemaakt.   
Op 4 december hopen we dat Sinterklaas de Zuidwester met een bezoek wil vereren.  

Heel spannend of hij komt…!  

Namens het MT,  
Monique Opdam, directeur. 

 

 

 

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


 

 

Kabouterpad groepen 1-2 
Woensdag 14 oktober was het weer feest voor de groepen 1 en 2. Het kabouterpad werd weer gelopen. In de klassen 

werden de kinderen (die dat wilden) geschminkt en kregen een kaboutermuts op. De juffen veranderden in de klas 

van juf tot heks of platvoetje. Dit om de kinderen te laten zien, dat onder die vreemde kleding echt hun eigen juf zat. 

Daarna vertrokken de kinderen in groepjes van 5 met een ouder om de kaboutertjes te zoeken en de opdracht uit te 

voeren die daarbij stond. Na een rustige wandeling kwamen zij aan bij het speeltuintje in Boekenstein. Daar was een 

echte boswachter, een paddenstoelenvrouwtje, 2 heksen waar je vliegles kon krijgen, een bak met kikkers, spinnen 

en slakken. Je kon er zelfgemaakte appelmoes, champignon- en tomatensoep eten en leerde wat voor jam je kunt 

maken van de besjes in de omgeving. Kortom een hele educatieve, maar vooral gezellige ochtend, die zonder de 

hulp van de ouders, opa’s/oma’s niet door had kunnen gaan. Nogmaals heel erg bedankt voor uw hulp. 

Lionne, Jutta, Irma en Marion 

 

 
 

Bezoek Clusius College groepen 8 
Met de klas naar het Clusius College. 
Om tien voor tien gingen we op weg naar het Clusius College in Castricum met groep 8a en 8b. 

Het was een half uur fietsen en toen we er waren zagen we meteen konijnen en vogels. We 

merkten meteen dat het een groene school was. Toen we in de school waren gingen we naar de 

aula. Daarna liepen we naar een lokaal waar een paar mensen een praatje over het Clusius gingen 

houden, ons in twee groepen verdelen en naar 

verschillende lokalen brachten. Bij die lokalen mocht 

je meestal ook wat doen. Zoals bloemschikken, 

planten stekken, boter maken en dieren vast houden 

en bekijken. Toen zaten we weer met z’n allen bij 

elkaar. En mochten nog wat vragen stellen aan een 

docent. Daarna weer langs de konijnen en naar 

school. Het was een leuke en leerzame dag. 

Babs en Hidde  
  

Groepsoptreden groep 1-2B 

Woensdag 11 november mochten de kinderen van groep 1-2 B optreden op het toneel. Natuurlijk is dit reuze 

spannend, want er komen ook pappa’s, mamma’s en opa’s en oma’s kijken. 3 Weken ervoor werd er al geoefend 

zodat de rollen en de liedjes er goed in zaten. 

In het bos wonen heel veel kaboutertjes, maar kaboutertjes willen niet graag gezien worden door de mensen. Als de 

schoenmaker en zijn vrouw en kinderen in het bos komen veranderen de kaboutertjes in standbeelden. De 

schoenmaker is heel verdrietig omdat hij geen geld meer heeft om nieuwe schoenen te maken. De kaboutertjes 

horen dat en gaan de schoenmaker helpen, ze maken schoenen voor de clowns, de deftige dames en de koningin. 

Maar omdat de kaboutertjes het zo druk hebben met schoenen maken, hebben ze geen tijd om kleertjes voor zichzelf 



 

 

te maken. De schoenmaker is zo blij met de hulp van de kaboutertjes dat hij mooie rode jasjes voor de kaboutertjes 

gaat maken. Zo is iedereen weer blij en als dan ook de koningin nog langs komt en vraagt of de schoenmaker altijd 

schoenen voor haar kan maken is iedereen blij. 

   

 

Basketbal-clinic door Flashing Heiloo  

Vrijdag 6 en13 november verzorgde Flashing Heiloo tijdens de gymlessen 

basketbal-clinics voor de groepen 3 t/m 8. In korte tijd zijn er veel verschillende 

basketbalactiviteiten aan bod gekomen, met als afsluiting een wedstrijdje wie de 

meeste ballen in de basket kon gooien.  

Wij bedanken Frank en Tim van Flashing Heiloo voor hun fantastische clinics en 

zien ze graag weer tijdens de schoolbasketbaltoernooien van groep 7 en groep 8 

in januari.  

 

Dode hoek lessen in groep 6, 7 en 8. 
Op donderdag 12 november hebben de kinderen van 

groep 6 t/m 8 uitleg gekregen over het gevaar van de 

dode hoek bij vrachtwagens. In de klas kregen ze een 

korte introductie aan de hand van een filmpje met 

praktijkvoorbeelden. Na de introductie mochten ze een 

kijkje nemen in een vrachtwagen en zagen ze dat het als 

vrachtwagenchauffeur erg lastig is om alles goed te 

overzien. De kinderen hebben dan ook geleerd dat ze 

vooral rechts áchter de vrachtwagens moeten blijven 

voor hun eigen veiligheid. 

 

First Lego League 
Afgelopen weken is een groep kinderen druk bezig geweest 

met het programmeren van een robot. Het is de bedoeling dat 

deze robot diverse missies gaat uitvoeren op 25 november 

tijdens de wedstrijddag van de First Lego League. Onder 

leiding van Aaik Oosters zijn er grote stappen gemaakt en 

hebben de kinderen veel geleerd. Voor de wedstrijddag was 

er natuurlijk ook een mooi tenue nodig om de samenhorigheid 

nog beter uit te stralen. Dit tenue is mogelijk gemaakt door 2 

bedrijven uit de regio. Kösters Elektra en Smorenberg BV hebben 

ons gesponsord, waardoor wij mooie shirts hebben kunnen laten 

drukken. Komende 2 weken zullen we de laatste puntjes op de i 

zetten om een goed resultaat te halen. We hebben er veel zin in. 

Meer informatie over de Lego League kunt u vinden op onze website onder het kopje ‘Lego League’. 

 

Nieuwe huisdieren in groep 7a 

In de klas van meester Joost hebben ze al een jaar of 6 altijd een aquarium staan met diverse 

vissen erin. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de verzorging hiervan.  

Sinds deze week zijn ze ook eigenaar van een heus wandelende takken verblijf met een hoop 

eitjes en 2 echte wandelende takken. De klas krijgt binnenkort uitleg van Duncan over de 

verzorging.  


