
 

 
 

  

 
Informatie voor ouders. 

Datum 13 december 2016 

Openbare basisschool 

"De Zuidwester" 

Boekenstein 43 

1852 WS Heiloo 

telefoon 072 5320308 

 

info.zuidwester@isobscholen.nl 

www.obsdezuidwester.nl 

 

Woensdag 14 december 

 Groepsoptreden groep 1-2A 

Dinsdag 20 december 

 Kerstmusical voor ouders groep 7 19:00-20:00 uur 

Woensdag 21 december 

   Kerstmusical groep 7 voor leerlingen 09:00 uur 

 Kerstdiner om 18:00 uur 

Vrijdag 23 december 

 Start kerstvakantie 12:00 uur,  

           alle leerlingen ’s middags vrij! 

Vrijdag 23 december-maandag 9 januari  
 Kerstvakantie 

Woensdag 18 januari  
 Basketbaltoernooi groepen 7 13:00-17:00 uur 

Woensdag 18 januari  
 Groepsoptreden groep 6 

 Basketbaltoernooi groepen 8 13:00-17:00 uur 

Maandag 30 januari  
 Groep 7 naar West-Fries Museum 

Maandag 30 januari  
 Volgende info komt uit 
 

  

 

Beste ouders 

Vorige week heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan de Zuidwester. Ondanks de kou kwam  Sint op zijn mooie 

paard naar Heiloo. Helaas was het bruggetje te glad voor het paard en moest Sint voortijdig afstappen. Voor de 

kinderen was de lol er niet minder om. Sinterklaas werd met gezang welkom geheten op de Zuidwester. Voor ieder 

kind had Sint een mooi cadeautje meegenomen. In de bovenbouw was erg hard gewerkt aan de mooie surprises. We 

kunnen terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest. Langs deze weg willen wij de OR en andere hulpouders 

hartelijk danken voor hun inzet!  

Sint heeft het land nog niet verlaten of de kerstbomen worden alweer uit de berging gehaald.  De school is door de 

OR en diverse hulpouders in een betoverende kerstsfeer gebracht. De leerlingen van groep 7 zijn heel hard aan het 

oefenen voor de kerstmusical. Ook dit jaar hebben we een kerstdiner en een gezellige kerstborrel voor de ouders.  

Meer informatie heeft u ontvangen van de kerstcommissie. Op vrijdag 23 december begint de kerstvakantie voor 

alle leerlingen om 12.00 uur.  Op 9 januari 2017 beginnen we weer uitgerust aan de tweede helft van het schooljaar. 

We gaan er weer een mooi Zuidwesterjaar van maken!  Wij wensen alle ouders en leerlingen een fijn kerstfeest en 

een gezond en gelukkig 2016. 

Namens het managementteam,  

Monique Opdam, directeur 

 

Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 

De afgelopen jaren was het mogelijk om de dag voor de voorjaarsvakantie vrij te geven. Dit jaar is dat helaas niet 

mogelijk. Dit heeft te maken met hoe bepaalde feestdagen in een jaar vallen. Wij zijn verplicht om 1000 uur per jaar 

te draaien met de bovenbouw. Dit jaar komen wij uit op 1000,25 uur als alle vrije dagen en vakanties zijn 

verrekend. Dat is de reden dat er dit jaar slechts 1 studiedag gepland staat. 
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Invallers 
Het zal u in de media niet zijn ontgaan. Er is een tekort aan invallers in het basisonderwijs. Tot nu toe hebben we 

altijd nog een invaller kunnen vinden als dat nodig was. Ook zijn teamleden bereidt gevonden om af en toe extra te 

werken. Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat we groep moeten gaan verdelen of leerlingen naar huis moeten 

sturen. 

Aan u de vraag: Zijn er ouders die gediplomeerd leerkracht zijn en die willen invallen op de Zuidwester. Of kent u 

misschien mensen die dat zouden willen doen. Deze mensen kunnen dit aangeven via het emailadres: 

info.zuidwester@isobscholen.nl 

 

Overblijf 
De Overblijf werkt met Edith Online. Een digitaal programma voor het aan en afmelden van leerlingen bij de 

Overblijf. De medewerkers van de Overblijf checken na 10 uur hoeveel leerlingen zij kunnen verwachten. Op grond 

van die aantallen worden medewerkers ingezet. Als uw kind op een vaste lijst staat en die dag niet naar de Overblijf 

hoeft, moet u uw kind voor 10 uur ’s morgens afmelden. Als dat niet gebeurt dan is de Overblijf genoodzaakt de 

kosten voor het overblijfmoment in rekening te brengen. 

Leerlingen die wel naar de overblijf gaan en helemaal niet zijn aangemeld kunnen om redenen van 

personeelsbezetting dan ook niet overblijven. In dit geval zal de leerkracht contact opnemen met de betreffende 

ouder.  

 

Taaldorp Engels 
Op De Zuidwester wordt Engels gegeven vanaf groep 1. Hierdoor zijn leerlingen aan het eind van groep 8 beter 

voorbereid op het volgen van tweetalig onderwijs, als zij dat zouden willen.  

Een keer per jaar, tijdens “Taaldorp”, worden er allerlei Engelse spellen en andere activiteiten georganiseerd. Net 

als vorig jaar stond de hele woensdagochtend in het teken van Engels. Alle spellen, zoals bijvoorbeeld happy 

families (kwartetten) en guess who? (wie ben ik) werden begeleid door leerlingen die tweetalig onderwijs volgen 

aan het Jac. P. Thijssecollege in Castricum. 

Natuurlijk werd ook de inwendige mens niet vergeten: in the SouthWest Tearoom konden de leerlingen een kopje 

thee krijgen met een scone, een brownie of een plakje cake! Gelukkig heeft De Zuidwester een heleboel 

bereidwillige ouders die het bakken van al dat lekkers voor hun rekening namen. Mede dankzij hen en de groep 

enthousiaste leerlingen van Jac. P. Thijssecollege kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde ochtend! 

 

   
 

Bezoek  groepen  8 Clusius College 
Om 09:07uur gingen we op de fiets van De Zuidwester naar het Clusius College. Toen we daar aankwamen gingen 

we in de aula van het Clusius College ons tienuurtje opeten. Daarna gingen we naar een lokaal en daar kregen we 

een presentatie over het Clusius College. Het was heel interessant en heel erg informatierijk. We kwamen er ook 

achter dat ze daar heel veel doen met groen. Toen die meneer klaar was met praten werden we in groepjes verdeeld. 

In de eerste groep zaten: Robin, Senna, Yesper, Sire, Fleur, Rik, Luna, Sophie, Rosmarijn, Jay en Lisa. En in de 

tweede groep zaten: Kjell, Evi, Ralph, Tom, Wout, Jens, Nadeche, Matt, Joep, Duncan en Jasmijn. De eerste groep 

begon met het vak voeding. Daar hadden we boter gemaakt. Door in een potje slagroom en een beetje karnemelk te 

doen en dan te gaan schudden kreeg je boter. En de tweede groep ging naar een lokaal waar ze informatie kregen 

over aardbeienplantjes. Ze hadden er ook nog één gepland. Toen dat was afgelopen ging de eerste groep naar een 

lokaal en daar gingen we allemaal 1 roos inpakken. De tweede groep ging daarna dingen doen met dieren, zoals 

chinchilla`s knuffelen en egels aaien. Toen iedereen klaar was gingen we naar een ander lokaal en kregen we een 

pakje Wicky. Die meneer vertelde dat het niet uit maakt naar welke school je gaat, als je je maar prettig voelt op die 

school. Dit was ons dagje op het Clusius College. 

Gemaakt door: Lisa en Luna 
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Bezoek groep 8 PCC Heiloo 
We zijn op donderdag 17 november op bezoek geweest bij PCC Heiloo. Er waren heel veel kinderen van 

verschillende scholen. We werden meegenomen door een jongen en meisje van het Pcc. We gingen 3 lessen volgen 

van 30 min. De eerste les kregen we biologie van meneer Tolman. Tijdens de biologie les werden we verdeeld in 3 

groepen. De eerste groep ging meten hoelang ze waren en wat het gemiddelde was. De tweede groep ging door de 

microscoop kijken naar wespenvleugels en we moesten ze daarna nateken. De derde groep moest een blad van 

buiten natekenen. De tweede les was aardrijskunde van meneer van Huizen. Toen kregen we allemaal plaatjes te 

zien en moesten we opschrijven uit welk land het kwam. Daarna liet hij voorwerpen zien en moesten we raden wat 

het was en uit welk land het kwam. Op het laatst mocht je ook nog wat sambal proeven. De derde les hadden we 

wiskunde van meneer Onderwater. En toen gingen we Tetris spelen op het bord en daarna op een blaadje. Je kreeg 

toen 12 figuren en je moest je level vol maken. Als laatst gingen we naar beneden om wat te drinken en wat te eten. 

We vonden het een leuke middag op het PCC Heiloo. 

 

 

Groep 7 druk bezig met de kerstmusical 
Dinsdag 20 december gaan de kinderen van groep 7 de première van de kerstmusical 

“Geen Stille Nacht” laten zien aan hun ouders. De dag erna spelen we ‘m nog een keer 

voor de hele school. De musical gaat over een nieuwe herberg die is geopend in een 

dorpje. De herberg moet beroemd gaan worden omdat het er zo lekker rustig is, zodat 

je goede nachten als reiziger zult hebben…..Maar tijdens de 

openingsnacht waarbij alle dorpsbewoners blijven slapen blijkt 

wel dat het een hele onrustige nacht is! We hebben met zingen 

hulp en advies gekregen van Sanne Mallant, zij is bekend 

geworden uit seizoen 2015 van The Voice Of Holland waarbij 

zij in team Borsato en team Anouk heeft gezeten! 

  

Project “Drakeneiland” groep 8a 

We (groep 8a) gingen op woensdag 30-11-2016 naar de bibliotheek. Het begon allemaal op een dag in de 

oerwouden van Zuid-Amerika, nee grapje. Het begon allemaal in de klas toen we een beetje rumoerig bezig waren. 

‘Stilte’, riep juf Inge. ‘Ik ben vorige week op bezoek geweest bij bibliotheek’. ‘Ik heb ons als klas opgegeven om 

mee te doen aan het project ´Drakeneiland´. Dat houdt in dat we met onze klas eerst het boek ‘Strijd om 

Drakeneiland’ gaan lezen´. 

Nadat we het boek uit hadden, gingen we echt bezig met het project. We moesten in groepjes een Drakeneiland 

ontwerpen naar onze mening. Daarna moesten we in dezelfde groepjes 10 wetten/regels maken voor dat 

Drakeneiland, die wij belangrijk vonden. Uiteindelijk hadden we met de hele klas 10 gouden wetten/regels gekozen. 

Deze regels namen we mee naar de bibliotheek. Daar 

moesten we onze 10 gouden regels verdedigen tegenover 

de Springschans. In de klas hadden we al een beetje 

geoefend in het verdedigen van de regel. In tweetallen 

stonden we voor een door de groep gekozen regel. Zo 

hadden we o.a. de volgende regels/wetten bedacht: 

 Ieder kind boven de 12 jaar heeft stemrecht 

 Alle groente/fruit moet 50% goedkoper 

 Er moeten meer sportverenigingen komen 

 Iedereen mag geloven wat hij/zij wil  

Er waren 4 wetten van onze klas aangenomen en 4 van 

de Springschans.  

De wethouder, meneer Dellemijn, was ook aanwezig en die legde allemaal interessante dingen uit overeen regel. 

Hoe het moest en dat soort dingen. 

Geschreven door Rik 8a   
 

 



 

 

Op bezoek in het Pietenpakhuis van Sinterklaas! 
Vrijdag 25 november gingen de groepen 1 tot en met 4 met heel veel 

ouders en grootouders naar de Broekerveiling in Broek op Langedijk. 

We werden opgewacht door Pieten die tijdelijk in dit Pakhuis wonen. 

Sinterklaas had helaas geen tijd om ook daar een bezoekje te brengen, 

maar wij hebben ons prima vermaakt! Er was een echte veiling en we 

kregen allemaal heerlijke limonade en chocolademelk met een 

chocoladeletter. Na afloop kregen we een Pietendiploma. Daarna zijn 

we weer moe maar voldaan terug naar school gegaan. Het was een 

supergezellige ochtend! Wij willen alle ouders en grootouders 

bedanken voor het rijden en begeleiden van de kinderen! 

De juffen 

                                                        

Pietenexamen 
Jawel hoor, het was weer zover. De kinderen van de groepen 3 en 4 werden in de gymzaal 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! 

        
 
 

           
 

De kleuters deden hun best in de speelzaal op school en zijn natuurlijk ook allemaal geslaagd! 

       
   

 

 

 

 



 

 
 

 

Techniek met groep 3 

Tussen alle Sinterklaaspret door, heeft groep 3 zich bezig gehouden met techniek. Na het aanleren van het woordje 

“zeep”  (zzzz-eeeeee-ppppp) mochten de kinderen zelf een zeepje maken. Aan de slag dus met gietzeep, kleurstof, 

geurstof, mallen, kaarsjes, roerstaafjes en geduld. Heel veel geduld….. Maar ze waren apetrots op het resultaat!  

   

Bureau Halt 
Om half 9 kwamen we binnen in de klas. Er was een meneer van 2 meter die ons les ging 

geven over Bureau Halt. Eerst gingen we het hebben over wat Halt is. Halt is een bureau 

dat als je tussen de 12 en 18 jaar bent dan mag je daar heen en krijg je 

een taakstraf en je moet je excuses aan bieden. Doe je dat niet dan ga 

je naar justitie en krijg je een strafblad. Om naar Halt te komen heb je 

iets gestolen, kapot gemaakt enz. Als je iemand hebt vermoord dan 

kan je niet naar Halt. Daarna ging hij met ons een zaak oplossen die 

echt gebeurd was. Over een jongen die in de computer van de leraar ingebroken had en allemaal 

gekke dingen op het bord geschreven. Daarna moest je een antwoord geven in een WhatsApp. 

Het was een leerzame les en het was interessant. 

Geschreven door: Matt & Jasmijn 

 

Sinterklaas op de Zuidwester 
Maandag 5 december wachtten wij in spanning af. Komen Sint en zijn Pieten ook nog naar de Zuidwester? 

En……….. ja hoor, Sinterklaas te paard samen met drie Pieten en zelfs nog 7 hulppieten! Vanwege de vorst kon het 

paard helaas niet over de brug, en moest de Sint afstappen. 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!!!! 

 

Bedankt namens de OR 
We willen iedereen die geholpen heeft om de hele school in kerstsfeer te brengen, hartelijk bedanken! De school 

ziet er geweldig uit! 

             
Kerstgroeten van de Ouderraad 

 

Gevonden voorwerpen 
We hebben inmiddels alweer heel wat gevonden voorwerpen. Deze zullen donderdag 15 december en 

vrijdagochtend 16 december op het podium worden gelegd. Mist U iets kom dan even langs om te kijken. Wat er 

overblijft, zullen wij naar de betreffende plaatsen afvoeren. 


