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   Woensdag 27 januari 

 Groepsoptreden groep 7a   
 Basketbaltoernooi groepen 8 13:00-17:00 Sporthal 

Vennewater 

Maandag 1 februari 

 Bezoek aan HVC groepen 8 

Woensdag 3 februari 

 Groepen 8 naar  J.P.T.-college 

Vrijdag 5 februari 

 Nationale voorleesdagen groepen 1 / 2 naar de bieb 
Groep 1/2 A  9:00-9:45  Groep 1 / 2 B 10:00-10:45 

Donderdag 11 februari 

 Eerste rapport 

Maandag 15 februari 

 Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8 – 16:00-17:30 ibliotheek 

 

.Woensdag 17 februari 

 Groepsoptreden groep 6 

 Kookworkshop Brasserie in’t Groen groep 7a 

Donderdag 18 februari 

 Schoolconcertjes  Muziek en Dansschool 

 Informatieavond kleuters 19:30-20:30 

Donderdag 25 februari 

 Groep 5 naar de bieb  

Vrijdag 26  februari 

 Studiedag – alle kinderen zijn vrij 

Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart 

 Voorjaarsvakantie 

Maandag 14  maart 

 Volgende Info  

 

 

Beste ouders 

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer enkele weken oud. Wij zijn voornemens er een mooi en warm jaar van te 

maken! Toch blikken we eerst nog even terug op het afgelopen kerstfeest. We konden genieten van een prachtig 

opgevoerde musical “Volg die ster” door groep 7B. De kinderen en leerkrachten hadden hier veel tijd en energie in 

gestopt en het resultaat mocht er zijn. 's Avonds was er voor de leerlingen een kerstdiner georganiseerd, waarbij 

elke klas van zelf gekozen en/of zelfgemaakte kersthapjes kon genieten. Voor de ouders was er een gezellige 

afsluiting van het jaar met een hapje en een drankje. Alle ouders die hebben meegewerkt aan dit sfeervolle 

kerstfeest op de Zuidwester, bedankt! Nu de oliebollen op zijn en de kerstversieringen zijn opgeruimd, gaan we ons 

richten op het nieuwe jaar. 

Op sportief gebied kunnen we terugkijken op een geslaagd basketbaltoernooi voor de groep 7. Het toernooi voor 

groep 8 vindt plaats op 27 januari. In maart gaan wij ons richten op het KinderKunstMuseum dat gepland staat op 

10 en 11 maart. Het thema is dit jaar ” Frankrijk”. Op 11maart is tevens onze open ochtend gepland voor nieuwe 

ouders. Het team is een nieuw nascholingstraject gestart: Leerlingen met moeilijk gedrag 

Namens het MT,  
Monique Opdam, directeur. 

 

Functie wijziging  
Per 1 januari 2016 heeft er een functie wijziging plaatsgevonden. Inge Gras, voorheen bovenbouwcoördinator, is 

benoemd tot waarnemend directeur. Dit betekent dat zij bij afwezigheid van de directeur, aanspreekpunt is voor 

leerkrachten en ouders. Zij is beslissingsbevoegd. 
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Wisseling werkdagen groep 1 /2 B 
In groep 1 / 2 B vindt vanaf maandag 15 februari een wisseling van werkdagen plaats. Lionne gaat op maandag en 

dinsdag werken en Marion neemt woensdag, donderdag en vrijdag voor haar rekening. 

 

Verlof 
In de periode van 3 t/m 5 februari 2016 heeft Astrid Oudhoff verlof. Zij wordt op vrijdag vervangen door Danielle 

van den Haak. In de periode van 8 t/m 11 maart neemt Sandra Kapteijn Bapo-verlof op. Zij zal worden vervangen 

op haar klassendagen door Marjolein Selling. In de periode van 8 t/m 25 februari neemt Monique Opdam het eerste 

deel van haar jaarverlof op. Zij wordt vervangen door Inge Gras (waarnemend directeur) en Linda Hoetjes 

(onderbouwcoördinator). Mochten er in deze periode managementzaken zijn dan kunt u zich wenden tot Inge of 

Linda.  

 

Wisseling Gymlocatie 
Per vrijdag 19 februari 2016 verandert de gymlocatie voor de groepen 7A en 8A. Groep 7A gaat vanaf deze datum 

gymmen op de Capelackers en groep 8A gaat naar Sporthal “t Vennewater.  

 

Schoenen met wieltjes 
In de school worden wij de laatste tijd geconfronteerd met een nieuw fenomeen, 

namelijk schoenen met wieltjes. Langs deze weg willen wij aan de ouders van onze 

leerlingen laten weten, dat wij dat als team geen wenselijke situatie vinden. De 

kinderen mogen in school niet glijden of rijden met deze schoenen.  

Bericht van de Ouderraad 
In februari wordt de vrijwillige ouderbijdrage weer geïncasseerd. Mocht u om wat voor reden dan ook, dit niet 

willen doen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Ouderraad: ouderraad@ obsdezuidwester.nl 

 

Groepen 7 brengen bezoek aan Rijksmuseum 
Donderdag 7 januari zijn de groepen 7a en 7b met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Na de 

kerstvakantie zijn we met geschiedenis een nieuw hoofdstuk begonnen: de 17e eeuw, of te wel De Gouden Eeuw”. 

Het was ons gelukt om in te schrijven voor het lesprogramma “proef de Gouden Eeuw” en bij het boeken van deze 

les konden we ook gebruik maken van gratis busvervoer van en naar het museum! Voordat we het museum in 

gingen hebben we ons flink vermaakt op de letters "IAMSTERDAM", er zijn leuke foto’s van gemaakt! Daarna 

gingen we in groepjes met een ouder en een museum begeleider door het museum over de afdeling van de 17e 

eeuw. De museumbegeleiders hadden allemaal een grote tas bij zich en uit die tas kwamen steeds verschillende 

dingen: stoffen om te voelen, specerijen om te ruiken en te proeven (kaneelsnoepjes). Natuurlijk kwamen alle 

groepjes ook bij de Nachtwacht van Rembrand langs, maar we hebben nog veel meer gehoord, gezien en geleerd 

over de Gouden Eeuw. Dit uitstapje is mogelijk geweest door de bijdrage die we van de OR gekregen hebben, het 

was top! 

 

Nijenburg 

Woensdag 13 en woensdag 20 januari zijn de groepen 7 apart van elkaar naar landgoed Nijenburg in Heiloo 

geweest. Het was erg leuk om dit prachtige huis, waar we altijd langsrijden, nu eens van binnen te bekijken. Omdat 

we met geschiedenis nu bezig zijn met de 17e eeuw lag de nadruk van ons bezoek ook op deze periode, maar we 

hebben het ook over de hele geschiedenis van Nijenburg en 

zijn bewoners gehad. Sinds een aantal jaar is de vereniging 

van Hendrik de Keizer bezig om Nijenburg in zijn oude glorie 

te herstellen. Veel kamers zien er al weer prachtig uit! Het 

topstuk is toch wel het poppenhuis! Deze is nog groter dan we 

in het Rijksmuseum gezien hadden! Nijenburg werd in de 17e 

eeuw gebruikt als buitenhuis voor de familie van Foreest, de 

steden Hoorn en Alkmaar waar zij het meest woonden 

vergingen in die tijd van de stank in de zomer, dus dat was de 

reden dat zij graag hier vertoefden in de zomer in de frisse 

lucht en waar ze genoten van al het groen!  
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Basketbaltoernooi groepen 7 
Woensdag 20 januari hebben de groepen 7 meegedaan aan het jaarlijkse scholen basketbaltoernooi, wat mede 

georganiseerd werd door de basketbal vereniging van Heiloo “Flashing”.  

Zowel bij de jongens als bij de meisjes teams zijn weer goede resultaten bereikt. Bij de meisjes werd de Zuidwester 

zowel eerste als tweede, en bij de jongens werden we eerste en vierde. De jongens en meiden van groep 7B hebben 

de bekers hiervoor in ontvangst mogen nemen! De ouders die zich als coach hadden aangemeld willen we hartelijk 

bedanken voor hun inzet en enthousiasme! 

 

Bezoek Bonhoeffer College groepen 8 

Toen we binnen kwamen waren we gelijk al welkom in de lerarenkamer. Daar 

gingen ze bespreken wat je allemaal nodig hebt voor de middelbare school.  

Na die besprekingen gingen we naar het aardrijkskundelokaal en daar kregen we 

geschiedenis. Toen kregen we allemaal 

een potlood en moesten we in tweetallen de 

opdrachten maken. Daar hadden we jammer genoeg 

niet zo veel tijd voor, want we moesten gelijk al door naar 

het volgende lokaal.  

Dat lokaal was het scheikunde lokaal daar hebben we uitleg 

gekregen over de longen en gingen Marlies en juf Sandra een 

test doen om te kijken wie de meeste longinhoud had. In dat 

lokaal gingen we ook al best snel weg alleen hebben we wel 

dingen geleerd over de longen. Daarna gingen we naar een lokaal waar oudere mensen in zaten, die waren 

het menselijk lichaam aan het onderzoeken.  

Daarna gingen we naar een lokaal waar niet veel kinderen zaten, het was een soort klein computerlokaal. 

Maar daar tussendoor vroeg een meneer iets aan een 

jongen om zijn kluisje te laten zien, en het was een heel 

net kluisje helemaal niks was rommelig.  

Toen zijn we ook nog naar het muzieklokaal geweest 

daar zijn we heel kort geweest maar het was wel leuk. 

Toen gingen we weer terug naar de lerarenkamer daar 

kregen we wat te drinken en te eten. Toen ze vroegen 

hoe het was gegaan en onze vragen waren beantwoord 

waren we klaar.  

Het was heel leuk en het ging best snel voorbij. 

Ties en Chris 


