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Vrijdag 3 februari 

 Kleutervoorstelling speellokaal 

Woensdag 8 februari 

 Groep 1-2A bezoek bibliotheek 

Donderdag 9 februari 

 Rapport 2 gaat mee 15:30 uur 

Maandag 13 februari 

 Voorleeskampioenschap Heiloo 

Woensdag 15 februari 

 Groepsoptreden groep 3 

 Groep 7 naar Nijenburg 09:40-12:00 uur 

            

Donderdag 16 februari 

 Groep 8 Bonhoeffer College - vertrek (fiets) 12:45 uur 

Vrijdag 17 februari 

 Sportochtend groepen 6, 7 en 8 

Maandag 20 - vrijdag 24 februari  
 Voorjaarsvakantie 

Maandag 6 maart  
 Volgende info komt uit 
 

 

Beste ouders 

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer enkele weken oud. Wij zijn voornemens er een mooi jaar van te maken! Toch 

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

musical “geen stille nacht” van de leerlingen van groep 7. De kinderen en leerkrachten hadden hier veel tijd en 

energie in gestopt en het resultaat mocht er zijn.  Op dinsdagavond 20 december was er een mooie uitvoering voor 

ouders en andere familieleden. De avond van 21 december  was er voor de leerlingen een kerstdiner georganiseerd, 

waarbij elke klas van zelfgekozen en/ of zelfgemaakte kersthapjes kon  

genieten. Voor de ouders was er een gezellige afsluiting van het jaar. Men kon genieten van glühwein 

chocolademelk met daarbij heerlijke zalmsandwiches en andere hapjes.  

Alle ouders die hebben meegewerkt aan dit sfeervolle kerstfeest op de Zuidwester, bedankt! Nu de oliebollen op 

zijn en de kerstbomen opgeruimd, gaan we ons richten op het nieuwe jaar. 

 

Wij starten 2017 met een nieuwe methode voor lezen: Leesparade. Lezen is een heel belangrijk onderdeel van het 

leerproces. Wij hopen met deze methode het technisch lezen op een hoger niveau te krijgen. In januari heeft er een 

nascholing voor het team plaatsgevonden om de methode op de juiste manier te implementeren. 

Tevens hebben de leerkrachten het nascholingstraject Engels afgesloten met een examen van Anglia.   

 

Wij vinden het spijtig u te moeten meedelen dat onze collega Pauline Beemster een andere baan heeft geaccepteerd.  

Zij zal de school per 1 maart gaan verlaten. Voor de leerlingen van groep 4 betekent dit dat zij een nieuwe 

leerkracht krijgen. Wij zijn heel blij dat Julia Gabeler deze klus met enthousiasme op zich wil nemen.  

 

Op sportief gebied kunnen we terugkijken op een geslaagd basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8.   

Op 9 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee . In maart kijken wij weer uit naar  het 

KinderKunstMuseum dat gepland staat op 30 en 31 maart. Het thema voor dit jaar is: Kunst met een grote K.  

Namens het managementteam,  

Monique Opdam, directeur 
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Verlof 
In de periode van 15 t/m 17 februari 2016 heeft Astrid Oudhoff verlof. Zij wordt op vrijdag vervangen door 

Frederike Bennink. In de periode van 30 januari t/m 16 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.  

Van 3 t/m 11 maart heeft Sandra Kapteijn bapo verlof. Zij wordt vervangen door Inge Gras en voor de gymlessen 

door Karen Heeremans 

 

Schaatsen De Meent 
Op donderdag 15 december gingen we naar De Meent. We vertrokken om 12.30 van school. De groepen 7 en 8 

gingen mee.  

Toen we aankwamen gingen de kinderen zonder schaatsen eerst schaatsen huren. De kinderen met schaatsen 

moesten even wachten voor de ingang totdat alles was betaald. Toen we eenmaal door de ingang waren trokken we 

onze schaatsen aan. Eerst was de 400 meterbaan nog gesloten. Daarom ging iedereen eerst naar de discobaan. Daar 

hebben de meeste kinderen 10 minuten geschaatst. Toen de 400 meterbaan weer open ging was het tijd om de 

Elfstedentocht te gaan rijden: het waren 12 rondes van 400 meter. Niet iedereen ging de Elfstedentocht rijden. Een 

aantal waren namelijk lekker op de discobaan bezig. De discobaan is eigenlijk de ijshockeybaan. Toen het 14.50 

was gingen we ons klaarmaken om naar school te gaan. Bij de uitgang kregen we twee zakken met speculaas van de 

begeleiding. Toen we terug fietsten naar school moesten we eerst stoppen voor de trein. Daar hadden we de 

afspraak: als je langs je huis kwam mocht je afslaan. Dit was onze dag. De foto’s van deze dag staan op onze 

website. 

Door: Lisa en Nadeche 

 

Dag van de talen 
Op donderdag 19 januari was de landelijke dag van de talen. Het Willem Blaeu heeft daar op 

onze school aandacht aan besteed. 

De groepen 8 kregen een Engels lesje aangeboden door vier tweedejaars leerlingen van het 

Willem Blaeu die het TTO  (tweetalig onderwijs) onderwijs volgen.  

Alles ging natuurlijk in het Engels en de groepen 8 waren erg enthousiast. Vooral van de 

Engelse liedjes werd “gesmuld”. En ze deden het natuurlijk (hoe kan het ook anders) 

fantastisch! 

Dankjewel Willem Blaeu.  

 

Dode hoek les in groep 7 door VVN Heiloo  
Op donderdag 19 januari hebben de kinderen van groep 7 uitleg gekregen over het gevaar van de dode hoek bij 

vrachtwagens. In de klas kregen ze van VVN Heiloo een uitleg met filmpjes en praktijkvoorbeelden. Na de uitleg 

mochten de kinderen in groepjes een kijkje nemen in en om 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. 
 

Bezoek groepen 8 aan het Jac. P. Thijsse College(JPT) 
Op maandagochtend 23 januari jl. brachten de leerlingen van de groepen 8 een bezoek aan het J.P.T. in Castricum. 

Het was zelfs nog een beetje schemerig, toen we richting Castricum fietsten. Eenmaal aangekomen bij de school, 

werden we opgewacht door een vriendelijke conciërge, die ons verder naar binnen begeleidde. We werden 

ontvangen in de grote aula, waar mevrouw Overes, de brugklascoördinator, ons het één en ander vertelde over de 

school. Daarna kregen de groepen 8A en 8B een rondleiding door de hele school en een speciale proefles. Groep 8A 

kreeg een les Natuur en Techniek. Onder leiding van o.a. enkele oud-leerlingen, werd er een ballonbootje van hout 

gemaakt. De leerlingen van groep 8B mochten tijdens een biologieles met een microscoop aan de slag. De tijd vloog 

om en voor we het wisten zaten we alweer op de fiets richting Heiloo. Langs deze weg willen we de ouders, die ons 

begeleidden, hartelijk bedanken. 

Een tip voor de ouders: de komende weken zijn er op diverse V(voortgezet) O(nderwijsscholen) open dagen. In de 

kranten wordt daar geregeld mee geadverteerd. 

 

 

 



 

Kookworkshop team Zuidwester  
Op woensdagmiddag 11 januari werden onze kookkunsten op de proef gesteld. Onder de bezielende leiding van 

Huub, Hans, Anne, Emiel en Willem werd er op twee locaties een 4-gangen diner 

door ons bereid. Vooraf kregen wij een kookschrift met alle receptuur. Om deze 

culinaire hoogstandjes op te kunnen dienen, werd wel het nodige precisiewerk van 

ons vereist. Meten en wegen en veel proeven 

is.......weten!!!!  

De beide teams werden ter plekke gevormd d.m.v. het lot, 

dat werd getrokken uit een toepasselijke 

champagnekoeler. Natuurlijk was er onderling sprake van 

enige competitie, maar dat mocht de pret niet drukken.  

Het team heeft heel veel plezier beleefd, zoals de 

onderstaande foto's laten zien. Volgens de chefs van 

Brasserie in 't groen en de Loocatie zijn wij als team met 

vlag en wimpel geslaagd en hebben wij op culinair 

gebied ons brevet gehaald.  

Langs deze weg willen wij de beide chefs, Huub en Hans en Sanna heel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme 

en de mogelijkheid om in hun restaurant deze kookworkshop te kunnen doen.  

Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!  

De 'sous'-chefs van de P.V.  

          
 

Basketbaltoernooi groepen 8 

We verzamelden bij het Vennewater om tien over een en daarna gingen we naar de kleedkamer. Toen we waren 

aangekleed gingen we naar de zaal en vroegen we een bal om te gaan intrainen en daarna begonnen we met de 

wedstrijden. Wij moesten tegen Springschans jongens 1 die wonnen we met 6-4. Daarna gingen we naar de 

kleedkamer om te drinken en wat te eten. Daarna moesten we een wedstrijd tegen Meander jongens 1 die verloren 

wij. Daarna moesten we meteen een andere wedstrijd tegen Elckerlyc en die verloren we ook. Maar daarna gingen 

we een star-race en we gingen 4 dingen doen zoals 3 punters maken dribbelen met twee ballen dribbelen en gooien 

5 keer telkens van een andere plek gooien. Daarna gingen we tegen de Springschans voor de 5de plek die wonnen 

we. daarna was de prijs uitreiking. Van het toernooi en van de star-race de star-race wonnen wij en wij werden 5de.  

O ja, wij waren jongens 1.  

Gemaakt door Duncan en Matt 

 



 

 

Basketbaltoernooi groep 7 

Woensdag 18 januari was het jaarlijkse scholenbasketbal toernooi voor groepen 7. Dit toernooi wordt georganiseerd 

door de basketbal vereniging van Heiloo: Flashing. We deden met 2 meidenteams en 1 jongens team mee. De sfeer 

was geweldig! De tribunes zaten vol met supporters. Met het STAR onderdeel werd Zuidwester meisjes 1 eerste! 

Bij deze prijs hoort een T-shirt voor iedereen. Na alle spannende wedstrijden is Zuidwester meisjes 1 ook eerste 

geworden, Zuidwester meisjes 2 had de derde plek, en de jongens waren tweede geworden. 

Geweldig goed gedaan kinderen!  
 

Werkgroep Naschoolse Activiteiten 
Voor de werkgroep Naschoolse Activiteiten hebben zich drie enthousiaste ouders gemeld. Dit zijn Shuna Vanner 

(moeder van Tobi en Ruben Dekker), Chantal van der Vaart (moeder van Dewi van der Vaart en tevens MR-lid) en 

Barbara Bijnsdorp (moeder van Tom Brouwer en tevens OR-lid). Vanuit de leerkrachten zitten Irene van der Veldt 

(groep 1C) en Silvia Reinders (groep 5B) in de werkgroep.  

Vanuit de ouders en vanuit de MR is de vraag gekomen of er volgend schooljaar naschoolse activiteiten kunnen 

worden georganiseerd. Op dit moment zijn wij aan het bekijken welke aanbieders er zijn om zo tot een gevarieerd 

aanbod te komen. Mocht u, na het lezen van deze informatie, een mogelijke aanbieder weten of zelf een activiteit 

kunnen aanbieden, dan kunt u dit altijd bij iemand van de werkgroep melden. Alle mogelijke ideeën en aanbieders 

zijn welkom! Wij zullen dan bekijken of en eventueel wanneer het in het aanbod past.  

De werkgroep Naschoolse Activiteiten,  

Shuna Vanner, Chantal van der Vaart, Barbara Bijnsdorp, Irene van der Veldt en Silvia Reinders  
 

Gouden Eeuw in groep 7 

Het geschiedenis onderwerp van deze periode in groep 7 is: “De Gouden Eeuw”. In het kader daarvan gaan we 

maandag 30 januari met de trein naar het West Fries Museum in Hoorn. We krijgen daar een les aangeboden en 

maken een virtual reality tour door Hoorn in de 17e eeuw. Woensdag 15 februari gaan we op de fiets naar huis 

Nijenburg, het kenmerkende landhuis aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. 

Mochten er gezinnen zin hebben in een uitstapje in een weekend of vakantie dan is dit museum met virtual reality 

tour een aanrader (de tour van de voren online reserveren(gratis)).  

Binnen het thema van De Gouden Eeuw zijn er verschillende mogelijkheden om zelf te bezoeken:  

- Stedelijk Museum Alkmaar 

- - Rijksmuseum Amsterdam 

- - Scheepvaartmuseum Amsterdam 

- - Rembrandthuis Amsterdam 

- - Hermitage Amsterdam 

- - Museum Ons’ Lieve heer op Solder in Amsterdam 

- - Mauritshuis Den Haag 

 

Bijna alle musea zijn gratis toegankelijk voor kinderen en bieden vaak leuke speurtochten of/en audiotours aan (info 

op websites van museum). Alle musea zijn leuk voor kinderen van verschillende leeftijden. 

 
 


