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Agenda- Agenda- Agenda- AgendA- AGENDA- A 
Vrijdag 17 maart 

 Gemeentehuis groep 8a 

Woensdag 22 maart 

 Wandelen voor Water groep 7 

Woensdag 29 en donderdag 30 maart 

 Entreetoets groep 7 

 VVN Verkeersles groep 7 

Donderdag 30 maart 

 KinderKunstMuseum 17:00-19:30 

Vrijdag 31 maart t/m dinsdag 4 april 

 KinderKunstMuseum 9:00-12:00  / 13:30-15:30 

 Open ochtend 9:00-12:00 

 

Maandag 3 april 

 Verzetsmuseum Junior groep 7 

Vrijdag 5 april 

 Groep 8a Jeugdraad Heiloo 

Woensdag 5 en donderdag 6 april 

 Entreetoets groep 7 

Vrijdag 7 april 

 Marinemuseum Den Helder groepen 5 

 Theorie verkeersexamen groep 7 

Maandag 10 april 

 Nieuwe Info komt uit 

 

Beste ouders 

Na een periode met toetsen en rapporten zijn we na de voorjaarsvakantie van start gegaan met de voorbereidingen 

voor het Kinderkunstmuseum. In de klassen zijn de leerlingen heel druk bezig om weer mooie kunstwerken te 

maken. Op donderdag 30 maart is het Kinderkunstmuseum geopend en ik hoop dat u allen komt kijken naar de 

kunstwerken van onze leerlingen. Ik heb al een kijkje kunnen nemen en het ziet er veelbelovend uit.  

We zijn ook gestart met onze nieuwe methode voor technisch lezen: Leesparade. 

Deze methode gaat dieper in op het technisch lezen waardoor de leesresultaten van de leerlingen zullen verbeteren. 

Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van groep 5 meegedaan aan het volleybal toernooi. Het was een leuke 

sportieve middag voor kinderen. 

De leerlingen van groep 7 hebben de afgelopen weken een lunch verzorgd bij Brasserie in 't Groen. De lunch viel 

goed in de smaak! Ouders en andere familieleden waren welkom om te komen proeven. Op de eerste lunchafspraak 

was ook onze burgemeester, Hans Romeijn, van de partij. Heel leuk dat hij hiervoor tijd had gemaakt in zijn drukke 

agenda! 

Namens het managementteam, 

Monique Opdam 

Directeur 

 

Nieuws van de werkgroep Andere Schooltijden 
Zoals u weet heeft de medezeggenschapsraad n.a.v. de enquête besloten dat de Zuidwester m.i.v. het schooljaar 

2017-2018 gaat werken met andere schooltijden. De werkgroep Andere Schooltijden is op dit moment druk bezig 

om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de BSO, de definitieve invulling van de pauzetijden en de 

mogelijkheden voor buitenschoolse activiteiten. Vooral dat laatste kost veel tijd aangezien we daarbij afhankelijk 

zijn van instanties buiten de school. De beloofde ouderavond zal daarom waarschijnlijk in de maand april 

plaatsvinden. Een definitieve datum volgt nog. 
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Het Kinderkunstmuseum, de K van …. 
Het kinderkunstmuseum is weer in aantocht! Alle groepen zijn al druk bezig om over de "K van …." te knutselen, 

schilderen, tekenen enzovoorts. Deze prachtige creaties worden vanaf donderdag 30 maart ten toon gesteld en 

kunnen dan ook door alle vaders, moeders, broers, zussen, opa's, oma's en alle andere belangstellenden worden 

bewonderd! 

De grote opening van het KKM is op donderdag 30 maart van 17.00 - 19.30 uur. 

De verdere openingstijden zijn: 

Vrijdag 31 maart: 09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur 

maandag 3 april: 09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur 

dinsdag 4 april: 09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur. 

De KKM-commissie, 

Juf Daniëlle, Juf Inge SvdK en juf Silvia 

 

Definitief advies leerlingen groepen 8 

Inmiddels zijn alle oudergesprekken in beide groepen 8 afgerond en hebben alle leerlingen hun definitieve advies 

voor het Voortgezet Onderwijs te horen gekregen. Sommige kinderen kwamen samen met hun ouder(s) op gesprek, 

maar er waren ook leerlingen die daar niet voor kozen. 

De afgelopen weken waren er op diverse V.O-scholen open dagen, waardoor de keuze mogelijk iets eenvoudiger 

geworden is. Zo zijn er leerlingen die kiezen voor de scholen in Castricum, te weten het Clusius College, het 

Bonhoeffer College of het Jac. P. Thijsse College. Er zijn ook kinderen die kiezen voor het P.C.C. in Heiloo. Met 

name de sportklas is hier erg in trek. Daarnaast wordt er ook gekozen voor het P.C.C. Lyceum, het Murmellius en 

het Clusius College in Alkmaar. Kortom, voor een ieder is er een school gevonden waar de schoolloopbaan 

vervolgd gaat worden. 

De toekomstige leerlingen van het Bonhoeffer College en het J.P.T. College kunnen het aanmeldingsformulier op 

school inleveren. De leerkrachten zullen zorgen dat deze bij de scholen zullen worden ingeleverd. Bij de andere 

scholen moeten de leerlingen zich zelf aanmelden. 

 

Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? 
Het enthousiasme spatte er vanaf tijdens het groepsoptreden van groep 3 op woensdag 15 februari. Na weken 

oefenen, zingen en knutselen rondom het thema mochten de kinderen eindelijk aan hun ouders en familie laten zien 

hoe de rattenvanger van Hamelen de ratten uit de stad had gelokt. Nadat de rattenvanger ontdekte dat hij bedrogen 

was door de burgemeester, besloot hij de kinderen mee te nemen totdat hij zijn geld terug zou krijgen. Gelukkig 

konden alle vaders en moeders genoeg geld bij elkaar krijgen om de kinderen terug te krijgen en liep het verhaal al 

feestend en zingend heel goed af. De juffen zijn ongelooflijk trots op het zang- en acteertalent dat hier op de 

Zuidwester rondloopt. 

 

Groep 5a naar de bieb 

 Woensdag 15 februari gingen we naar de bibliotheek van Heiloo. Daar deden we een wedstrijd over de boeken van 

"Het leven van een loser" en "Dagboek van een muts". De mutsen (meisjes) en de losers (jongens) gingen de strijd 

met elkaar aan en verzonnen allerlei vragen voor elkaar. Die vragen moesten gaan over boeken uit de bieb, die op te 

lossen waren met de catalogus op de computer. Zo leerden we meteen om te gaan met die catalogus, hoe je boeken 

kunt vinden in de bieb! 

 

 



 

 

HuisVuilCentrale groepen 8 

We zijn met groep 8 naar de HVC geweest. Wij gingen met de auto er heen. Toen we daar aankwamen gingen we in 

een grote zaal zitten, en daar ging iemand iets vertellen over de HVC, en we gingen een filmpje kijken. Daarna 

werden er groepjes gemaakt. Toen we in groepjes waren verdeeld 

moesten we een 

haarnetje om een helm 

en oortjes in.  

Hans (onze begeleider) 

ging dingen vertellen 

over de HVC. 

bijvoorbeeld. We gingen 

bij de oven kijken, en bij 

iemand die het vuil in de 

ovens gooide. Toen we 

weer terug kwamen kregen we een vuilnisbakje waar je 

je pennen in kon doen. Op school gingen we nog een 

filmpje kijken over het plastic wat wordt verbrand in 

Rotterdam bij Suez. 

Geschreven door Tomas en Mark 

 

Op 6 maart gingen we naar de H.V.C.(Huisvuilcentrale) 

in Alkmaar. Door verschillende ouders werden we met 

de auto gebracht. Toen gingen we in een grote zaal 

zitten met een beamer, waar een PowerPoint werd 

vertoond over de geschiedenis van de HVC. Na afloop 

deden we ook nog een quiz. Daarna kregen we limonade 

en een koekje. Toen werden we in 4 groepen verdeeld. We moesten een 

haarnetje op voor de hygiëne en daarover heen een helm voor de 

veiligheid. Tot slot moesten we ook nog een hesje aan, iedere groep had 

een andere kleur hesje. Omdat er best wel veel lawaai in de fabriek was 

en onze groepsleider meestal voorop liep, konden we niet alles goed 

verstaan. Vandaar dat we oortjes in hadden, waardoor we toch alles 

konden horen.  

We begonnen bij de ovens, waarbij we door een soort van raampje 

konden kijken. Daarna gingen we naar een soort van buizen, die heel langzaam vuil in de ovens duwden. 

Vervolgens liepen we naar de plattegrond van de H.V.C. Verder kregen we de stoommachines te zien en konden we 

voelen hoe heet het daar was. Aan het einde van de rondleiding gingen we naar de controlekamer, waar ze heel goed 

moesten oppassen voor de machines. We konden door grote ramen kijken naar de enorme hal waar al het afval lag. 

In de ruimte zat een man die de grijper moest besturen waarmee het vuil in de trechters werd gegooid en vervolgens 

in de oven werd gegooid van 1000 graden! Daarna was de rondleiding afgelopen en moesten we alle spullen weer 

inleveren. Als verrassing kregen we nog een mini afvalemmertje. Het was een superleuke en leerzame ochtend! 

Groeten van Rik & Evi 

 

Groep 5b Volleybaltraining door Bert Goedkoop 

Eind januari kreeg onze groep volleybaltraining van Bert 

Goedkoop (oud-international, bondscoach en volleybaltrainer, 

maar bovenal vader van Maxe!) Wat hebben we op een leuke 

manier veel geleerd over volleybal. Naast een echte warming-

up, het gooien en vangen, doordraaien en positiespel kregen 

we ook nog duikles. Supergaaf! Uiteraard eindigden we met 

partijtjes.  

Zo waren we alvast een beetje voorbereid voor het 

volleybaltoernooi op woensdagmiddag 8 maart.  

Bert, nogmaals bedankt voor je geweldige training en inzet! 

 

 



 

Schermles groepen 5 

Maandag 6 en dinsdag 7 februari hebben de groepen 5 een lesje schermen gevolgd, verzorgd door Holland 

Schermen via Sport@School 

De kinderen kregen meteen een scherm-outfit aan en een 'zwaard' in hun handen. Eerst konden de kinderen ervaren 

dat geprikt worden met dat 'zwaard' geen pijn doet, het buigt gewoon mee! Vervolgens kregen ze les in de 

bewegingen die je maakt tijdens een potje schermen. Daarna kon het echte werk beginnen! In tweetallen probeerden 

de kinderen elkaar te raken en zo een punt te scoren.   
Na wat extra tips en trucs was er een battle tussen twee teams. Het was een nek-aan-nek-race en het werd 5-4.  
Wat een leuke en bijzondere gymles! Voor alle foto’s en filmpjes, kun je terecht op de pagina van groep 5 op de 

website.  

 

 
 

 Tennisclinic bij T.V. Het Vennewater 

 Op dinsdag 7 maart gingen de groepen 4 t/m 8a naar de tennisbaan in plaats van naar de gymzaal. Alle klassen 

werden in 4 groepen verdeeld, maar voordat de echte clinic begon deden we een warming-up. Na de warming-up 

gingen we naar ons onderdeel. Je had vier banen waar ze de oefening met ons deden; baan 5, baan 6, baan 7 en baan 

8. Voor iedereen lag er een tennisracket klaar. 

Op baan 5 deden we wedstrijdjes tegen elkaar. Op baan 6 probeerden we de bal op het matje bij de ander te 

plaatsen. Op baan 7 moesten we de bal steeds in de hoepels zien te slaan en leerden we serveren. Op baan 8 tenslotte 

moesten we de bal in een doeltje proberen te slaan en daarna was het de bedoeling dat we alle ballen binnen 1 

minuut opgeraapt hadden. Aan het einde van de clinic kregen we nog een glaasje limonade en een lekker snoepje. 

Daarna was het alweer tijd om naar huis te gaan.

Geschreven door Luna & Jay 
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Volleybaltoernooi groepen 5 en 6 

Woensdagmiddag 8 maart heeft Volleybalvereniging Effect weer het jaarlijkse 

Scholenvolleybaltoernooi georganiseerd.  

Onze school was goed vertegenwoordigd met 7 teams. Het was een spannend 

toernooi met drie bekers als resultaat! Er was een eerste plaats voor de “bad 

boys” van groep 5 en de meiden van de “hottentottententoonstelling” van groep 

6. Tevens was De Zuidwester de allerbeste school van het hele toernooi en we 

kregen hier dan ook grote beker voor!  

Het was een heel gezellig toernooi. Wij bedanken alle coaches voor hun 

enthousiaste inzet! 

 

Groep 6 op excursie naar het SoundLAB in Amsterdam 

Ooit van een MODi, Dato, rolltone of hothand gehoord? In een workshop in het SoundLAB (Klankspeeltuin) 

maakten de kinderen van groep 6 kennis met deze splinternieuwe en wonderlijke instrumenten. Er waren heel veel 

verschillende instrumenten van nu. En de grap is: iedereen kon er muziek mee maken. 

In een klein groepje bedachten de kinderen samen een nieuw muziekstuk dat ze aan het einde van de ochtend 

presenteerden. Een superleuke en unieke ervaring, waarvoor noten lezen of een instrument kunnen spelen compleet 

onbelangrijk is. 

We hebben een leuke en leerzame muzikale ochtend gehad. 

 

Sportochtend groep 6,7 en 8 

Op de vrijdagochtend voor de voorjaarsvakantie hadden de kinderen van groep 6,7 en 8 een heerlijk sportieve 

ochtend. 4 studenten van het CIOS organiseerden een leuke ochtend met 3 verschillende ronden activiteiten. De 

warming-up bestond uit een ‘Michael Schumacher’ dans. Hierdoor zaten de kinderen er lekker in en waren ze er 

helemaal klaar voor. De verschillende ronden bestonden uit verschillende actieve spelletjes, gezamenlijke 

opdrachten met een groepje en een ringhockey toernooi. Als afsluiting werd er een ‘bobsleerace’ gehouden. 

De kinderen hebben erg genoten! 

 



 

 

 
 

 


