
 

 

  

 
Informatie voor ouders. 
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Woensdag 9 november 

 Informatieavond “andere schooltijden” 20:00-21:30 uur 

Donderdag 10 november 

 Groepen 8 bezoeken Clusius College 

 Inloopavond 19:00-20:00 uur 

Vrijdag 11 november 

 St. Maarten 

Woensdag 16 november 

 Open ochtend 09:00-12:00 

 Taaldorp Engels 

Donderdag 17 november 

 Schoolschaaktoernooi 2016 

 

Woensdag 23 november 

 Groepsoptreden groep 1-2B 

Woensdag 30 november 

 Groepsoptreden groep 4 

Maandag 5 december 

 Sinterklaas op school 

Maandag 12 december 

 Volgende info komt uit 

Alvast voor in uw agenda:  

Woensdag 21 december (dus NIET op donderdag) 

 Kerstdiner om 18:00 uur 

Vrijdag 23 december 

 Start kerstvakantie om 12:00 uur, leerlingen  

            v.d. bovenbouw zijn ’s middags ook vrij. 

  

 

Beste ouders 

De afgelopen periode heeft o.a. in het teken gestaan van de 

schoolreisjes, de informatieavonden voor de klassen en een 

informatieavond voor het Voortgezet Onderwijs. 

We kunnen terugkijken op geslaagde schoolreisjes en 

schoolkampen. Iedereen heeft ervan genoten, mede dankzij 

de inzet van vele hulpouders. 

Op woensdag 2 november had het team een ISOB- studiedag. 

De teamleden konden uit verschillende workshops kiezen, 

zoals bijvoorbeeld Onderzoekend Leren, Teach like a 

Champion, Gedrag is meer dan je ziet, en IPC (International 

Primary Curriculum).  

De komende periode gaan we ons richten op ons 

nascholingstraject Engels. De leerkrachten werken naar het examen toe dat begin 2017 

gepland staat. Tevens zijn wij in de eindfase van de keuze voor een methode technisch 

lezen. De werkgroep heeft een aantal methoden bekeken en het team heeft proeflessen gegeven. 

Donderdag 10 november kunnen ouders tijdens de inloopavond komen bekijken wat de kinderen geleerd hebben en 

waar ze aan werken. Eind november staan de oudergesprekken op de agenda. 

Op woensdag 16 november organiseert de Zuidwester een open ochtend. Nieuwe ouders wordt de gelegenheid 

geboden om de school te bezoeken. Deze ochtend wordt ook het jaarlijkse Engelse Taaldorp gehouden in 

samenwerking met het Jac. P. Thijsse College. 

Namens het managementteam,  

Monique Opdam, directeur 

Herinnering!  
Denkt u nog even aan de ouderavond “Andere 

Schooltijden” van 9 november? 

Op deze avond krijgt u te zien en te horen hoe de 

andere schooltijden eruit gaan zien als we 

besluiten om daarmee te gaan werken.  

Ook kunt u op deze avond al uw vragen over dit 

onderwerp stellen.  
We zien u graag op: 

Woensdag 9 november  

van 20.00 tot 21.30 uur. 
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Informatieavond V(oortgezet) O(onderwijs) 

Op donderdagavond 27 oktober stond de jaarlijkse informatieavond over het Voortgezet Onderwijs op de agenda. 

Zowel het Jac. P. Thijsse College als het Bonhoeffer College en het Clusius College uit Castricum waren 

vertegenwoordigd. De belangstellenden kregen een duidelijke uiteenzetting over hoe het Voortgezet Onderwijs in 

grote lijnen in elkaar steekt. Na het algemene deel werden de drie scholen nog even kort toegelicht. Wij als 

leerkrachten van de groepen 8 vonden het heel prettig om te zien dat een groot deel van de ouders van zowel groep 

7 als 8 aanwezig waren. Naast deze informatieavond volgen er rond februari 2017 diverse open dagen op de 

verschillende scholen. Een goede voorbereiding is erg belangrijk. 

 

Voorstellen stagiair Tim 
Hallo! Laat ik mijzelf even voorstellen: mijn naam is Tim, ik ben 28 jaar oud en ik zit 

momenteel in mijn vierde jaar van de deeltijdvariant van de opleiding tot leraar basisonderwijs 

(beter bekend als de Pabo) aan hogeschool InHolland, te Alkmaar. Naast al dat gestudeer sta ik 

twee dagen in de week als vaste leerkracht voor de klas op een school voor speciaal onderwijs 

in IJmuiden (groep 2/3). Verder houd ik mezelf graag bezig met muziek (maken), reizen, lezen, 

stappen met vrienden en goed eten. Sinds een aantal weken loop ik stage bij meester Joost in 

groep 8b en ik hoop na de kerstvakantie ook op de dinsdagen mee te kunnen draaien en te 

werken aan mijn eindonderzoek. Ik verwacht natuurlijk een hele leuke en leerzame stageperiode tegemoet te gaan 

op De Zuidwester en heb er erg veel zin in! Mocht u nu nog vragen hebben, aarzel dan niet om mij even in de 

wandelgangen aan te spreken op (één van) mijn stagedag(en). Wie weet tot ziens!  

Met vriendelijke groet, 

Tim 

 

Bedankt 

Lieve ouders en kinderen, ik wil jullie hierbij bedanken voor de lieve berichtjes, kaartjes, bloemen en bezoekjes die 

ik heb gekregen na het overlijden van mijn man Hans. 

Juf Marion. 

 

Schoolreis groepen 5 
Op dinsdag 4 oktober ging groep 5A en op donderdag 6 

oktober ging groep 5B op schoolreisje naar het 

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. We gingen gezellig met 

de trein, maar ook nog met de boot! 

Bij het Zuiderzeemuseum werden we ontvangen door 

mensen in prehistorische kleding. Wij moesten ook 

allemaal prehistorische kleding aan. Daarna liepen we met 

manden met spullen naar de Bronstijd-boerderij. In de 

boerderij werd van alles verteld over het leven van de 

mensen in de Bronstijd. Daarna gingen we zelf hard aan 

het werk! In groepjes maakten we een amulet, we 

vlochten van 4 touwtjes een hoofdtooi, we gingen in een 

maalsteen graan malen en we vlochten nog een klein 

hekje.  Sommige groepjes mochten ook nog proberen 

vuur te maken en wol te spinnen. We sloten het af met 

een heerlijk kopje kruidenthee, een broodje en een 

koekje (van het meel dat we zelf gemalen hadden) 

rond het vuur. Daarna gingen we in groepjes de rest 

van het buitenmuseum bekijken. We zijn in de school 

van vroeger geweest, het postkantoor, de feestwinkel, 

de wasserij en de rokerij. In de trein op weg naar 

Heiloo kregen we nog een verrassing……. Een 

ouderwets stroopsoldaatje, waar je hele scherpe 

puntjes aan kunt zuigen!! 

We willen nogmaals alle ouders en de weergoden 

bedanken voor een onvergetelijke dag. 

Alle kinderen van groep 5, juf Daniëlle, juf Marjolein en juf Silvia 

 



 

 

Groep 7 vestigt programmeerrecord 
De 32 leerlingen van groep 7 hebben vrijdag 14 oktober samen met 11.368 kinderen uit Nederland een wereldrecord 

“programmeren op de basisschool” gehaald! 

Earth Grob, oud leerling van onze school (en broer van groep 7 leerling Micha), 

student aan de TU Delft was de gastdocent voor onze groep. 

De organisatie was in handen van de Stichting Code Uur, zij werken samen met 

de TU Delft aan een leerlijn digitale vaardigheden. De leerlingen zijn er bijna 

anderhalf uur intensief mee bezig geweest en kunnen er thuis ook mee aan de 

slag: http://www.codekinderen.nl/leerling/programmeren/scratch/ 

Aan het eind van de les ontvingen de kinderen allemaal een diploma. 

Namens alle kinderen van groep 7 willen we Earth nog bedanken voor zijn uitleg 

en ondersteuning van deze les. 

 
Schoolkamp groep 7 
Donderdag 29 en vrijdag 30 september hebben we een fantastisch kamp gehad in Egmond. We zijn vanaf school 

eerst naar de slotruïne in Egmond aan de Hoef gaan fietsen. Vervolgens gingen we naar de K.N.R.M. en vuurtoren 

van Speijk in Egmond aan Zee. De lunch en spelen werd gedaan in een duinveldje ook in Egmond aan Zee. In regen 

en storm fietsten we uiteindelijk naar De Broekakkers in Egmond Binnen. Na een fantastische Bonte Avond en 

Disco werd er geslapen. De volgende ochtend na het ontbijt en buitenspelen stond de Abdij en kaarsenmakerij in 

Egmond op het programma. De lunch werd genuttigd op de tribune bij de Foresters en toen was het nog lekker lang 

tijd om daar te spelen. Het kamp werd afgesloten met bowlen bij Bowling Heiloo.  

  

 

 
Groep 1-2 A en 1-2B op bezoek bij boekhandel Bruna 
Op maandag 10 oktober 2016 brachten de kinderen van groep 1-2 A en 1-2B een bezoek aan boekhandel Bruna in 

het Loo. We waren uitgenodigd in het kader van de Kinderboekenweek. 

Ze werden ontvangen door niemand minder dan Philip Hopman, de illustrator van de boeken van Boer Boris.  

Voor de ogen van de kinderen tekende hij Boer Boris, broer Berend en zus Sam op de grote vellen papier die 

klaarstonden. De kinderen luisterden ademloos en keken hun ogen uit. 

Uiteindelijk las hij het boek “Boer Boris gaat naar oma” voor en bleef daar 

ondertussen maar tekeningen bij 

maken. De kinderen vonden het 

prachtig, zoals te zien is op de 

foto’s die in de gang bij de 

groepen 1-2 hangen. We kregen 

zelfs alle tekeningen mee. 

Natuurlijk hadden we dit leuke 

uitstapje niet kunnen maken 

zonder de hulp van lieve vaders 

en moeders, opa’s en oma’s, die 

ons met hun auto’s naar het Loo 

hebben gereden. We danken ze 

dan ook hier nog eens heel 

hartelijk! 
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Kabouterpad groepen 1-2 
Op woensdag 12 oktober liepen de kinderen van groep 1-2A en 1-2B  het 

kabouterpad. Onder begeleiding van (groot)ouders volgden ze de speurtocht en 

voerden de opdrachten uit. Onderweg leerden ze al een heleboel over bomen, bladeren 

en herfstvruchten. Uiteindelijk kwamen ze uit in de speeltuin van Boekenstein, waar 

o.a. het appelvrouwtje, heksen,  spinnenvrouwtje, rozenbottelvrouwtje en een 

boswachter al op ze wachtten. Zij vertelden de kinderen hoe appelmoes, jam en soep 

gemaakt worden en natuurlijk mochten ze al dat lekkers ook proeven. Ook leerden de 

kinderen daar wat slakken en spinnen doen en kregen ze vliegles op een heuse 

heksenbezem. De ochtend vloog voorbij! 

Langs deze weg willen we alle ouders en grootouders nogmaals hartelijk bedanken 

voor hun hulp!  

   
 

Groepsoptreden groep 5A 
Op woensdag 12 oktober was het voor groep 5a weer tijd voor het jaarlijkse groepsoptreden! Natuurlijk waren de 

leerlingen vreselijk zenuwachtig maar er was heel hard geoefend en dat was te zien. Het verhaal ging dit keer over 

een meester die ziek werd en een klimtoren die vervangen moest worden. Alle kinderen deden vreselijk hun best en 

het werd een fantastisch groepsoptreden. De dansjes gingen goed, er werd mooi gezongen en alle kinderen wisten 

hun tekst. Goed gedaan hoor! 

Mede dankzij een aantal helpouders werd een prachtig optreden, heel erg bedankt. 

Heeft u het optreden gemist? Op de site van de Zuidwester staat bij groep 5a een link naar een filmpje van het 

optreden. 
 

Texelkamp groepen 8 
Toen we aankwamen op school stond er een busje voor de deur voor alle koffers. Toen had iedereen een groepje om 

met de auto naar Den Helder te gaan. Toen we aankwamen in Den Helder gingen we verzamelen en de ouders die 

hadden gereden uitzwaaien. Op naar de boot en naar Texel! Op de boot gingen we meeuwen voeren met oud brood. 

Aangekomen op Texel gingen we fietsen huren en fietsten we naar onze lunch plek. Daar ging iedereen eten, 

waarna we nog lekker spelen. Er was een mooie uitkijktoren. We fietsten daarna met z’n allen naar Ecomare, een 

museum en zeehondenopvang, en kregen een uitleg over het museum. Daarna mochten we in het museum kijken en 

we kregen een speurtocht. Na de speurtocht mocht je nog lekker rondkijken, het zeehonden aquarium was erg 

populair: bijna iedereen zat naar de zeehonden te kijken.  

Na het bezoek aan Ecomare fietsten we naar Jonkersberg, ons verblijf. Aangekomen mochten we lekker spelen en 

mochten de meiden als eerste de tassen pakken en hun kamer inrichten.  

Er werd veel gevoetbald en met de dieren gespeeld die er ook waren. Er waren varkens, schapen, kippen, ganzen en 

geiten. Toen we lekker hadden gespeeld gingen we avondeten. Het eten was soep met kruidenboter en stokbrood en 

allemaal een broodje knakworst en er waren ook allemaal groentes en drinken.  

Die avond was het avondspel Cluedo. Iedereen had heel veel zin in het spel. Het was super donker en meester Joost 

had horror-geluiden op een box staan en was verkleed als een horrorclown. Heel veel kinderen hadden maskers op 

en onesies aan. Na Cluedo mocht je nog wat drinken, daarna moesten we naar onze kamers en speelden we daar nog 

allemaal spelletjes.  

De volgende ochtend gingen we omkleden en lekker ontbijten. Na het ontbijt gingen we met z’n allen naar het 

Juttersmuseum. Daar aangekomen gingen we eerst eten en rondkijken, waarna een oude man vertelde over jutten. 



 

 

 

Dat kon hij heel goed, omdat het ook zijn beroep is. Nadat we het museum bezocht hadden gingen we de 

garnalenboot op. De garnalenboot deinde heel erg, en er waren drie kinderen zeeziek.  

 

          
 

De netten gingen in de zee om garnalen te vangen. Toen de netten na een tijdje omhoog kwamen zat er heel veel vis 

in en ook zeesterren en sommige kinderen namen die zeesterren mee en deden het in hun rugzak. Er zat ook een 

hele grote kwal tussen. Toen we weer aankwamen op het land fietsten we weer terug naar Jonkersbergen. Daar 

gingen we weer gewoon lekker spelen en kon je garnalen pellen die we hadden meegenomen van de boot.  

We gingen eten, een paar kinderen gingen bord en bestek maken met saus. En daar deden de begeleiders dan friet in. 

We kregen ook nog een lekkere hamburger. Na het eten kreeg iedereen een mini-magnum.  

Na het eten werd de bonte avond klaargezet en mocht je je gaan voorbereiden. Er waren allemaal leuke acts. Na alle 

acts was er disco. Er werd hele leuke muziek gedraaid door meester Joost.  

Er was ook een emotioneel moment: iemand gaat verhuizen naar de andere kant van Nederland en een klasgenoot 

las een heel mooi gedicht voor en daarna diegene zelf. Maar daarna gingen we weer lekker met z’n allen feesten tot 

een uur of elf. Na de bonte avond moesten we naar onze kamers. We mochten we nog even kletsen, maar daarna 

moesten we wel gaan slapen.  

De volgende ochtend moesten we voor het ontbijt alles inpakken. Alle koffers en tassen werden in een grote bus 

gezet. We fietsten met z’n allen naar Den Burg om 

lekker te gaan shoppen. Daarna fietsten we naar een 

bos en daar mochten we spelen en onze lunch eten. 

Daarna fietsten we door naar de boot en gingen we 

onze fietsen inleveren. We moesten nog heel even 

wachten tot de boot kwam. In die tijd gingen we de 

spulletjes die we hadden gekocht aan iedereen laten 

zien. Op de boot kon je ook nog wat leuks kopen.  

Aangekomen in Den Helder stonden de ouders die 

gingen rijden al te wachten. We gingen weer naar 

Heiloo. Eerst gingen we allemaal bij het Baafje 

verzamelen en daarna samen naar school. 

Aangekomen op school stonden er heel veel ouders 

ons op te wachten. Je moest wachten tot je koffer 

werd uitgeladen en daarna mocht je naar huis. We 

hadden een super leuk kamp gehad.  

Geschreven door: Fleur en Rosmarijn 

 

 
 

 


