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   Donderdag 17 december 

 Kerstmusical groep 7B 19:00-22:00 aula Zuidwester 

Vrijdag 18 december 

 Vrije middag alle leerlingen 

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 

 Kerstvakantie 

Donderdag 7 januari 

 Groepen 7 naar het Rijksmuseum 

Donderdag 14 januari 

 Bezoek Bonhoeffercollege groepen 8 

Woensdag 27 januari 

 Basketbaltoernooi groepen 8 

Donderdag 3 februari 

 Bezoek Jac. P Thijssecollege groepen 8 

 

 

 

Vrijdag 5 februari 

 Groepen 1-2 naar de bieb  i.v.m. 

Nationale Voorleesdagen. 

Donderdag 11 februari 

 Eerste rapport 

Maandag 15 februari 

 Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8 - 

bibliotheek 

Woensdag 17 februari 

 Groepeoptreden groep 6 

Maandag 14 februari 

 Voorlichting brandpreventie groepen 7 

Donderdag 25 februari 

 Groep 5 naar de bieb  

Maandag 7 maart 

 Volgende Info  

 

 

Beste ouders 

Afgelopen week heeft Sinterklaas de Zuidwester een bezoek gebracht. Sint werd 

dit jaar vergezeld door maar liefst drie Pieten. Na een gezamenlijk welkom met 

liedjes, bezochten Sinterklaas en de pieten alle groepen. We kunnen terugkijken op 

een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Langs deze weg willen we alle O.R.-leden en 

andere hulpouders hartelijk bedanken voor hun inzet.  

De Zuidwester gaat zich nu opmaken voor de kerstviering. Dat betekent weer een 

sfeervol verlichte Zuidwester en dat kunnen we in deze donkere dagen natuurlijk 

uitstekend gebruiken. De O.R. heeft met hulp van een aantal ouders de school weer 

prachtig versierd. Dit jaar staat voor de leerlingen het kerstdiner op het programma 

en er is ook een activiteit voor de ouders gepland. U heeft hier inmiddels een mail 

over ontvangen. De kinderen van groep 7 zijn druk bezig met het instuderen van de 

kerstmusical “Volg die ster”, die ze in de laatste week voor de kerstvakantie zullen 

opvoeren.  

In de afgelopen periode heeft het team zich beziggehouden met nascholingscursussen op het gebied van ICT en 

Engels. Deze nascholingen krijgen een vervolg in het nieuwe kalenderjaar. 

Wij wensen alle ouders en leerlingen een fijn kerstfeest en een gezond en gelukkig 2016. We gaan er weer een mooi 

Zuidwesterjaar van maken! Op 4 januari 2016 beginnen we weer uitgerust aan de tweede helft van het schooljaar. 

Namens het MT,  
Monique Opdam, directeur. 

 

 

De Zuidwester is nu ook te 

volgen op de sociale media. 

Via Twitter, Facebook, 

Youtube en natuurlijk onze 

website kunt u altijd op de 

hoogte blijven van het 

laatste nieuws. U vindt deze 

media door te klikken op de 

icoontjes rechts bovenaan 

onze websitepagina. 

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


 

 

Verkeerssituatie Boekenstein 

Nu het weer af en toe wat slechter wordt zien wij meer autoverkeer rondom de scholen. Helaas kunnen hierdoor 

gevaarlijke situaties ontstaan. Voor de veiligheid van onze leerlingen vragen wij ouders alleen te parkeren in de 

daarvoor bestemde vakken op de parkeerplaats. De “bocht “bij de BSO Forte is een “Kiss and Ride” zone en dus 

alleen om uw kind af te zetten. Dit is geen parkeerplaats. We hopen op ieders medewerking. 

 

Taaldorp Engels 

Wat vorig jaar begon als een probeerseltje, is dit jaar uitgegroeid tot een echte 

Engelse ochtend: het taaldorp Engels. Op de Zuidwester krijgen de leerlingen 

Engels vanaf groep 1 en het taaldorp biedt de leerlingen de gelegenheid om het 

geleerde in de praktijk te brengen.  

Door de hele school konden de kinderen in groepjes diverse Engelse taalspellen doen. 

Zo werd er bijvoorbeeld “Happy family” (kwartet) gespeeld, Engelse bingo en 

“hangman” (galgje). De kinderen uit de onderbouw tekenden de Engelse vlag en 

reden op fietsjes een parcours op het schoolplein langs de “Big Ben”; aan de 

linkerkant van de weg natuurlijk! 

Ook aan de inwendige mens was gedacht: in ‘The South West Tearoom’ kon gekozen 

worden uit mini-muffins, scones and sandwiches, met dank aan Brasserie “In ‘t 

Groen”. Natuurlijk ontbrak ook het kopje thee niet.  

De groepjes werden begeleid door leerlingen die tweetalig onderwijs volgen aan het Jac. P. Thijssecollege in 

Castricum, en dat deden ze met veel enthousiasme. Zo konden ook zij het geleerde in de praktijk brengen! Mede 

dankzij deze leuke samenwerking kijkt iedereen terug op een heel geslaagde ochtend. 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scholen schaaktoernooi 
16.00 uur moesten we aanwezig zijn bij de Strandwal, daar was het schaaktoernooi. Toen kwam 

er uitleg over het schaken en wat de regels waren, zoals aangeraakt is zetten, ouders 

mochten niet te dichtbij komen en het moest heel stil zijn 

tijdens het schaken anders konden de schakers zich niet 

concentreren. Om kwart over 4 begon het eerste potje. 

Helaas ging het in het begin niet zo goed, maar 

daarna ging het steeds beter! In de pauze kregen we 

een bekertje limonade en een zakje pepernoten. Daarna 

moesten we weer knallen voor de eerste plaats. We 

moesten ook tegen kinderen die op schaken zaten. Het 

laatste potje hadden de jongens alle vier gewonnen. Toen 

kwam de prijsuitreiking en het jongensteam was uiteindelijk 

twaalfde geworden. Het meisjesteam hadden het ook heel goed 

hun best gedaan. We willen iedereen bedanken die ons heeft 

geholpen, zoals meneer Piersma en juf Sandra!! 

 Damian & Sander 

Bezoek Clusius College groepen 8 
Op maandag 16 november zijn we met de twee groepen 8 naar het P.C.C. in 

Heiloo gegaan. Daar werden we hartelijk ontvangen. We werden in drie 

groepen verdeeld en kregen verschillende lessen, zoals Frans, biologie, 

geschiedenis, Nederlands en natuurkunde. Daarna kregen we nog een snoepje 

en wat te drinken en gingen we naar huis. Het was een interessante middag.  

Door Eliezer en Brian 

  

 

Breakdance 

We kwamen aan bij de gymzaal. Daar wachten we en schreeuwden naar Falko, maar hij was er nog niet. Daar kwam 

hij langzaam aan ”gehuppeld” met de auto. We gingen naar binnen en meteen erna omkleden voor de breakdance. 

We kwamen binnen en hij had al een muziekje op. Tijd om te beginnen. We begonnen in een kring en hij liet zijn 

dans moves zien. Toen hij klaar was met zijn moves begonnen we in drie rijen te dansen. We begonnen met staand 

breakdance en dat heet: Toprocks. Hij leerde ons allemaal pasjes en daar mochten wij een eigen dans van maken. 

Aan het einde van de les leerde hij ons nog wat “freeze” (bevries). Dat was het alweer. We vonden het leuk en 

leerzaam. En we hopen dat we het nog een keer krijgen.  

Bo en Djo    gr 8a.  

   

 

 



 

 

Pietenexamen 

Jawel hoor, het was weer zover. De kinderen van de groepen 3 en 4 werden weer getest of ze 

wel geschikt waren om Sinterklaas te mogen helpen.  

En ze zijn allemaal geslaagd!! Hoe kan het ook anders want we hebben hier al weken voor 

getraind. Zwaaien, springen, pakjes in de schoorsteen mikken, balanceren over de dakgoten, 

klimmen langs een regenpijp…….  Niets was te dol. GEFELICITEERD  hulppieten!  

 

 

Sinterklaas op visite 
Vrijdagochtend 4 december wachtten wij in spanning af. 

Komen Sint en zijn Pieten ook nog naar de Zuidwester? 

En……….. ja hoor, Sinterklaas te paard samen met twee 

Pieten en maar liefst 13 hulppieten uit groep 8! Na een warm 

welkom op het plein, zijn we met alle leerlingen naar de aula 

gegaan. Daar is Sinterklaas ontvangen door directeur 

Monique en hebben we sinterklaasliedjes gezongen. Hierna is 

Sinterklaas langs alle klassen gegaan en hebben de kinderen 

van de onderbouw een cadeautje gekregen. De kinderen van 

de bovenbouw hebben elkaar verrast met een surprise. Wij 

zijn blij dat alles weer goed verlopen is en willen de OR 

bedanken voor hun inzet!  

Tot volgend jaar Sinterklaas!!!! 

 

Vuurwerkvoorlichting groep 8B 

Vrijdagochtend 11 december kwam meneer Niels Smit onze klas ingestapt. 

Hij begon met een vertelplaat met allemaal situaties rondom vuurwerk die 

gevaarlijk waren. Daarna kregen we een filmpje over Rick die een ongeluk 

heeft gehad. Er was vuurwerk in zijn hand ontploft. We weten nu heel veel 

van wat we wel en niet moeten doen.  

Het was heel leerzaam. 

Karlijn en Lot, 8B 


