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 Dinsdag 30 mei 

 Hockeyclinic groepen 3 en 4 

 Schoolreis groep 6 

Vrijdag 2 juni 

 Sportdag groepen 6-7-8 

 Intocht Avond4Daagse 

Maandag 5 juni 

 2e pinksterdag (vrije dag) 

Woensdag 14 juni 

 Juffendag groep 6 

 

  

Donderdag 29 juni  
 Groepen 8 Scheepvaartmuseum 

Vrijdag 30 juni 

 Eindfeest -  Thema “Italie” 

 

Maandag 10 juli 

 Volgende INFO komt uit 
 
 

 

Beste ouders 

De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van de entreetoets en de Iep toets voor de groepen 7 en 8. Voor wat 

betreft de Iep toets kunnen wij u meedelen, dat ons schoolgemiddelde is uitgekomen op 83,6 .Het landelijk 

gemiddelde ligt op 78. Wij zijn heel trots op onze leerlingen en hun behaalde resultaten.  

De afgelopen periode is er sportgebied ook het een en ander gepasseerd. De jongens van de groepen 5 en 6 waren 

bij het schoolvoetbaltoernooi door naar de volgende ronde. De laatste dag voor de vakantie was voor alle leerlingen 

een sportieve dag met de Koningsspelen. Alle ouders die hun medewerking hebben verleend aan dit sportieve 

festijn, hartelijk dank! 

De komende periode staat de Avondvierdaagse op het programma en tevens de tweede sportdag voor de 

bovenbouw. Voor de groepen 8 nadert het einde van hun basisschooltijd met rasse schreden. Zij zijn volop aan het 

oefenen voor de musical. 

Binnen het managementteam zijn wij op dit moment druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Zo gauw 

wij alles rond hebben zullen wij de formatie bespreken met de MR en daarna de ouders op de hoogte stellen. 

Wij kunnen u wel vast laten weten dat een aantal collega's de Zuidwester helaas gaat verlaten. In verband met de 

krimpsituatie heeft de ISOB een vertrekregeling ingesteld. Sonja de Koning , Marion Laurenssen en Joost Booms 

zullen gebruik maken van deze regeling. Voor Sonja en Marion betekent dit het einde van hun lange onderwijs 

carrière. Voor Joost betekent het een nieuw begin op het Voortgezet Onderwijs. Inge Slippens van der Koelen 

maakt gebruik van de interne mobiliteit en gaat op de Boswaid in Egmond aan den Hoef werken. Wij danken deze 

zeer gewaardeerde collega's voor hun jarenlange inzet voor de Zuidwester en wensen een ieder een hele mooie 

toekomst toe. 

Wij hebben inmiddels van ons bestuur ISOB vernomen dat volgend schooljaar Josephine Hollenberg voor 5 dagen 

en Hetty Klaus voor 2 1/2 dag ons team komen versterken. Josephine en Hetty zullen voor de zomervakantie al op 

onze school gaan inwerken Julia Gabeler, op dit moment werkzaam in groep 4, heeft aangegeven dat zij graag bij 

ons op school wil blijven. Julia wordt voor 4 dagen aan onze school toegevoegd. Wij wensen alle nieuwe collega's 

veel succes en werkplezier op de Zuidwester. 

De komende periode zult u ook informatie ontvangen voor het geplande Eindfeest op 30 juni. 

mailto:info@obsdezuidwester.nl
http://www.obsdezuidwester.nl/


 

 

Namens het managementteam, 

Monique Opdam 

Directeur 

Bericht van de Ouderraad 
Beste ouders, 

De OR zoekt voor het nieuwe schooljaar nieuwe leden! Wat doet de OR? 

De ouderraad houdt zich met van alles bezig in en rond school. Dat betekent in de praktijk vaak leuke activiteiten 

voor de kinderen organiseren. Eigenlijk zijn we de activiteitencommissie van de 

school. 

Een paar voorbeelden: 

- feestelijke evenementen zoals sinterklaas, kerst en het eindfeest. 

- buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes en de avondvierdaagse. 

- het regelen en/of ondersteunen van de organisatie van diverse zaken zoals de 

schoolfotograaf. 

De ouderraad (hierna genoemd de OR) bestaat gemiddeld uit 10 leden. Naast vaders en moeders zitten 

er ook 2 leerkrachten in de OR. Ook u kunt een handje helpen. Er valt veel te regelen op De Zuidwester. 

Dat kan niet plaatsvinden zonder het organisatietalent en hand- en spandiensten van u. Heeft u interesse 

om mee te werken neem dan a.u.b. contact met ons op. We vergaderen ongeveer zes keer per schooljaar. 

Elk lid zit in één of meerdere commissies, op deze manier kunt u zich naar uw eigen talent en 

belangstelling inzetten. 

Als u interesse heeft, kunt u altijd contact opnemen voor een kennismaking. Aarzel dus niet om ons een 

keer aan te spreken of te mailen. Dat kan zijn voor een vraag, een suggestie of om eens van gedachten te 

wisselen. U kunt ons bereiken via e-mail: or.obsdezuidwester@gmail.com , of u kunt contact opnemen 

met de voorzitter Sanna Tervoort (0633360099). 

Andere OR-leden zijn: Ronald de Vries, Tinka Bosman, Barbara Brouwer, Leonie Grossenbagt, Sanna 

Tervoort, Roelof Kamping, Anita Jonker, René Beerepoot en de leerkrachten Jutta Garali en Silvia Reinders. 
 

Schoolmek 
Een groot deel van de dag brengen kinderen op school door. Leren en spelen kost veel energie. Campina 

Schoolmelk zorgt elke dag voor een vertrouwde onderbreking met lekkere gekoelde zuiveldrankjes. U sluit een 

abonnement af bij Campina Schoolmelk en wij zorgen hierna voor levering. Want Campina Schoolmelk is: 

 Verse, gekoelde zuivel 

 Zonder gedoe 

 Vanaf slechts 1,90 per week 

Onze producten 

U wilt uw kinderen natuurlijk het beste geven. Ook op school. Kies dan voor Campina 

Schoolmelk. Uw kind krijgt dan elke dag koele verse zuivel. Boordevol 

voedingsstoffen en vitamines, wat ze op zo’n leeftijd zo nodig hebben. 

Het assortiment van Campina Schoolmelk bestaat uit: 

 Campina halfvolle melk 200 ml, 100% weidemelk 

 Optimel drink framboos 200 ml, 0% vet geen suiker toegevoegd 

Voor meer informatie en/of aanmelden: www.schoolmelk.nl 
 

De Koningsspelen 2017 
Om 08:30 gingen we ontbijten. We hadden een heerlijk ontbijt, met zoet beleg: 

boter, jam en appelstroop. Als drinken was er melk, thee of water. Er was ook een 

pakje drinken maar dat was niet zo lekker. We hadden ook nog lekkere plakjes 

komkommer. Onder en na het ontbijt legde juf uit wat we straks voor de spelletjes 

ochtend moesten doen, want wij groep-achters moesten de kleinere kinderen 

begeleiden. Maar wij deden ook gewoon mee.  

We hadden 12 onderdelen maar je deed er maar 11 omdat er niet genoeg tijd was. Je had ook nog een pauze, dat 

telde vaak mee als geen voetbal. Dat was erg jammer. Bij elk onderdeel was wel wat leuks te doen, je kon 

bijvoorbeeld: ballen gooien, knots hockeyen, voetbal vaardigheid, hockey golf, kat en muis, frisbeeën en estafette. 

In de middag moest je om 13: 25 op school zijn want we gingen ren je rot doen. Daar kregen wij ook de leiding over 

de groepen 5,6,7. Alleen zat je daarbij in een ander groepje. Bij ren je rot moet je dobbelen en welk nummer je 

dobbelt moet je gaan zoeken in het park, als je dat nummer gevonden hebt kijk je naar de vraag die daarop stond. Je 

hield het antwoord in je hoofd en zei dat tegen de mensen die bij de dobbelplek stonden. Het kon ook zo zijn dat het 

een kijkvraag was, moest je die afbeelding onthouden en dan werd de vraag bij de dobbelmensen gesteld. 

http://www.schoolmelk.nl/


 

 

Uiteindelijk was iedereen aan het raden wat de zin was. 1 groepje had de zin geraden dat was het groepje van: Timo 

5a, Noëlle 6, Teun 7 en Luna 8a. De zin was uiteindelijk: Wie o wie lost de code van dit koningsspel op. 

Gemaakt door: Lisa en Luna  

 

Groepen 5 op bezoek bij de Karel Doorman 
De groepen 5 van basisschool De Zuidwester gingen op vrijdag 7 april op bezoek bij de Karel Doorman in Den 

Helder. Zr. Ms. Karel Doorman is een logistiek ondersteuningsschip dat veel en groot (militair) materieel kan 

vervoeren, andere marineschepen kan bevoorraden en 

kan functioneren als (helikopter) basis op zee voor 

operaties op het land. Het is het grootste Nederlandse 

marineschip. De Karel Doorman ligt al een jaar in de 

marinehaven voor reparatiewerkzaamheden. 

Natuurlijk is dit schip normaal gesproken niet te 

bezoeken, maar als er een leerling in de klas zit wiens 

vader bij de marine werkt en werkzaam is aan boord, 

dan kan er wel eens een uitzondering worden 

gemaakt! De leerlingen en hun begeleiders kregen 

een rondleiding over het enorme schip en keken hun 

ogen uit: wat een grote pannen worden er in de 

kantine gebruikt, er kan aan boord gesport worden en 

er is zelfs een ziekenhuis! De meegebrachte 

boterhammen konden in de tas blijven: de kinderen 

kregen als verrassing een patatje in de eetzaal. Het 

was een bijzonder geslaagde dag!  

 

 

Schoolvoetbal groepen 7/ 8 

We verzamelden met z’n allen op het complex van HSV. Toen we daar met z’n allen 

waren gingen we naar de kleedkamers om ons om te kleden. De jongens 7- tal en de 

meisjes 7- tal begonnen al om 16:15 De meisjes hadden verloren met 1-0 en de jongens 

met 2-0. Later op de dag speelde de jongens 11 tal om 18:55 Zij hadden 1-0 gewonnen 

van de Radboud. De meiden waren 3de in de poel en de jongens 1ste in de poel.  
EEN WEEK LATER   
Toen we er allemaal waren gingen we omkleden. De eerste wedstrijd van de 

meiden was om 16:15 en ze hadden met 2-0 gewonnen. En de tweede wedstrijd 2-1 

gewonnen . En de jongens 11 tal had met 1-0 verloren en de tweede wedstrijd met 

4-0 gewonnen. En uiteindelijk was de Paulus kampioen van de jongens. En van de 

meiden ook de Paulus  

Geschreven door: Joep en Robin 

 

Voetbalnieuws groepen 5/6 
Natuurlijk deed de Zuidwester ook dit jaar weer mee met het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi dat door de KNVB 

wordt georganiseerd. En ook dit jaar bleek weer dat de Zuidwester een aantal hele goede voetballers in huis heeft! 

De groepen 5/6 deden mee met maar liefst 3 teams en een van die teams won de eerste ronde en mocht door naar de 

volgende serie wedstrijdjes. 



 

 

Deze ronde vond plaats in Hoorn. Om daar op tijd te kunnen zijn 

gingen de jongens met hun begeleiders al om 11.45 uur op pad. In 

tegenstelling tot de eerste ronde was het deze keer heerlijk weer om 

te voetballen en te supporteren. De eerste wedstrijd begon 

fantastisch met 2 doelpunten vlak na elkaar. Hoewel het team 

geweldig bleef spelen en een paar hele mooie acties liet zien, 

kregen ze helaas daarna 3 doelpunten tegen. Na het score van de 

gelijkmaker leek het er even op dat de Zuidwester revanche had 

genomen maar de wedstrijd eindigde helaas met 4-3 voor de 

tegenpartij. 

Ook tijdens de 2e wedstrijd hebben onze jongens alles gegeven 

maar ook deze keer gingen zij helaas niet met de winst naar huis. 

Jammer jongens, maar volgend jaar nieuwe kansen! 

Alles bij elkaar was het een hele gezellige middag met leuk voetbal, mooi weer en veel plezier. Aan de coaches en 

chauffeurs: heel erg bedankt voor jullie inzet!   

  

Presentatie Stichting Sri Lanka 

Theo (de opa van Jens) kwam in de klas met zijn vriend 

genaamd Erik. Hij ging vertellen over de stichting die 

hij zelf had opgericht, genaamd Stichting Sri Lanka. 

Die stichting geeft boten aan mensen en dan moeten die 

mensen in Sri Lanka dat in drie jaar voor 2/3 deel 

terugbetalen. En ze krijgen die boten zodat ze kunnen 

vissen en dus kunnen eten. Maar als je die boot 

verkoopt, moet je drie maanden in de gevangenis.  

Er was ook een vrouw die leefde met haar gezin in een 

oerwoud en toen kwam er een olifant en die trapte haar 

zoon en haar man dood. Behalve zij en haar dochter. 

Dus ze pakte een geweer en schoot de olifant dood, 

hiervoor moest ze toen zeven jaar de cel in. Er was ook nog een man, maar die was onschuldig van een moord en 

moest toch zijn leven lang in de gevangenis. En toen kwam Theo (opa van Jens) en hij wist dat hij onschuldig was 

en betaalde €200,- voor hem zodat hij vrijgelaten werd.  
Geschreven door: Robin en Jens 

 

Free Library 

Free Library 

Nu op de zuidwester in de aula: Een Free Library 

· Zien lezen, doet lezen! 

· Pak gerust een boek  

· Veel plezier met lezen 

· Breng het weer terug 

· Zelf boeken neerzetten mag altijd! 

Van de taalwerkgroep: juf Sonja, juf Esther en juf Silvia 

Schrijver in de klas – Ruben Prins 



 

 

 Van 10:00 tot 11:00 uur kwam Ruben Prins (een bekende schrijver) bij ons in de klas vertellen over zijn beroep. 

Hij heeft onder andere verteld over hoe hij schrijver is geworden, Hoe je zelf 

schrijver kan worden, wat voor boeken hij schrijft en wat zijn debuut (eerste 

boek) was. We hebben ook nog een klein quizje gedaan. Als je alle antwoorden 

goed had was je door naar de finale, Dat was” een zoek de verschillen”- opdracht 

en als je had gewonnen kreeg je een gesigneerd boek met een klein tekstje en je 

naam erbij. Toen hij klaar was met zijn presentatie kregen we allemaal een 

kaartje met alle boeken erop en op de achterkant een handtekening van Ruben 

Prins. 

Geschreven door: Lisa, Rosmarijn 

 

Partijen in de klas?  
Wij van groep 8a zijn begonnen met een democratie spel. Het is de bedoeling dat kinderen kunnen leren hoe het 

werkt met politiek en een democratie. Dat hebben wij als volgt gedaan: We gingen eerst een boek lezen met de klas. 

Dat boek was: Groep 8 aan de Macht, in dat boek hadden ze een concept gemaakt. Dat je partijen moest maken, en 

stemmen moest winnen. Dat hebben wij nagedaan. In principe verliep alles goed. Het enige wat niet zo goed ging, 

was dat wij maar 2 partijen hadden. Eén hele grote en één hele kleine. Door dat probleem hebben niet het hele 

concept kunnen nadoen. Want we hadden er ook een te kleine klas voor. Maar uiteindelijk is alles wel weer goed 

gekomen. De grote partij heeft gewonnen. Zij mogen nu het rooster voor 1 ochtend bepalen. 
 

Wat je er van leert: Vooral discussiëren maar ook regels maken en goed nadenken op wie je stemt. Uiteindelijk is 

van alles mogelijk behalve als je ruzie maakt. Het belangrijkste is dat je altijd rustig blijft. Je kan 2 dingen doen bij 

het concept. Een partij oprichten of bij een partij aansluiten. 

De hele grote partij heet: MMMA (Meer Macht Met Allemaal) 

en de kleine partij heet: PvC (Partij voor Coole). 

Dit concept is super leuk namens heel groep 8a. 

En als je dit idee leuk vond. Vraag maar aan je juf of meester of het ook mag. Zo zijn wij ook begonnen. 

Fijne dag nog, 

Kjell en Rik!!!    

Groepen 6, 7 en 8 bezoeken opera Hondenhartje 

Op dinsdag 16 mei bezochten de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 de operavoorstelling "Hondenhartje". Deze 

opera werd opgevoerd door de Nationale opera in de Stopera te Amsterdam. Deze voorstelling was een prachtig 

aanbod van onze ABC cultuurwerkgroep Heiloo. 

Groep 6 heeft recensies geschreven over deze opera.  

 

Hondenhartje (8+) 

De Nationale opera 

16 mei Amsterdam 
 

Het ging over een kapitein die allemaal plastic in zee gooide. 

De hond van het schip raakte gewond. De matrozen maakten 

de hond weer beter. Maar dat ging niet helemaal goed omdat 

de hond langzamerhand mens werd. 

Ik vond het niet zo leuk omdat ik niet van opera houd. Ik vond het saai, omdat het te lang duurde. De muziek ging 

voor mij te snel.  

Guus Wolterbeek, groep 6. 

 

 

Het ging over een schip met een norse kapitein, scheepsmannen, 

een scheepskat en een scheepshond Sjarik. De kapitein gooit 

plastic overboord en houdt van vogels uit de lucht schieten. Maar 

dan raakt een hele grote vogel de scheepshond en de hond raakt 

levensgevaarlijk gewond. 

Hij wordt geopereerd met een stukje hersen van de kapitein. De 

kapitein wordt overboord gegooid. Zal het ook nog goed komen? 

 



 

 

Ik vond het leuk, maar het duurde wel lang. Er werd ook moeilijke taal gebruikt. Ik vond het wel leuk dat er een 

echte hond gebruikt werd, omdat ik erg van honden houd. Ik vind de opera Hondenhartje een aanrader!  

Roos Tesselaar, groep 6 

 

Wereldwijde Wiskundewedstrijd W4Kangoeroe 

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 

60 landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werkelijk uniek! In Nederland namen 

in 2016 ruim 138.500 leerlingen op bijna 2300 scholen deel. 

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 

werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische 

succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen.  

Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''. 

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel kinderen te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor 

iedereen op zijn eigen niveau.   
Ook de Zuidwester doet elk jaar met de groepen 5 t/m 8 mee met deze wedstrijd. De groepen 5 en 6 doen het 

onderdeel wizKid en de groepen 7 en 8 wizSmart en alle groepen hebben mooie scores behaald. Van de groepen die 

wizKid hebben gedaan is de hoogste score behaald door Tieme van den Berg en van de kinderen die wizSmart 

hebben gedaan heeft Elise van Rooijen het het best gedaan. Gefeliciteerd! Alle deelnemers hebben intussen hun 

certificaat en een klein spelletjes gekregen. 

 

 

 

Bijzondere start van de statiegeldactie voor Fonds Gehandicaptensport 

Vrijdag 19 mei startten wij met een statiegeldactie voor Fonds Gehandicaptensport. Omdat iedereen moet kunnen 

sporten, omdat niemand buitenspel mag staan. 
 

Docent (S)Cool on Wheels Betty Meyer gaf op deze startdag aan beide groepen 8 een bijzondere gastles; een clinic 

(S)Cool on Wheels. 
 

Dit landelijke voorlichtingsproject van Fonds Gehandicaptensport bestond uit een interactief theoriegedeelte in de 

klas en een sportclinic in de gymzaal. 

De kinderen bekeken filmpjes over het dagelijks leven van mensen met een handicap en zij mochten vragen stellen 

aan Betty, die zelf een lichamelijke beperking heeft. 
 

Na het theoriegedeelte gingen de kinderen in Sporthal Het Vennewater zelf ervaren hoe het is om te sporten met een 

handicap. Ze gingen in een rolstoel rijden, en na een aantal oefeningen een partijtje rolstoelbasketballen. 
 

Op speelse en interactieve wijze leerden zij welke topprestaties mensen met een handicap leveren om deel te kunnen 

nemen aan het dagelijks leven. Ook leerden zij hoe belangrijk het voor mensen met een handicap is om te kunnen 

sporten. Deze clinics worden gesponsord door de Rabobank Foundation. 
 

Doet u ook mee aan de statiegeldactie voor Fonds Gehandicaptensport? 
 

De statiegeldactie is op 19 mei van start gegaan en duurt tot en met 30 juni. Omdat beide clinics zijn gesponsord, 

kan Fonds Gehandicaptensport de totale opbrengst van deze sponsoractie besteden aan het mogelijk maken van 

sport voor iedereen. 
 

Het is de bedoeling dat de kinderen zo veel mogelijk lege statiegeldflessen ophalen/inleveren. Alle flessen worden 

verzameld bij de ingang van de bovenbouw en steeds door groep 8 kinderen bij de winkels ingeleverd. Iedereen 

mag meehelpen dus niet alleen de leerlingen van de groepen 8!! 
 

Iedereen die aan deze sponsoractie meedoet staat als 1 team achter de sporters met een handicap. 

 



 

 

"Ook wij vinden het belangrijk dat gehandicapten kunnen sporten en daarom gaan wij onze best doen met deze 

flessenactie", aldus Kjell, Rosmarijn en Wout.      

                                 

Mag uw kind ook uw lege statiegeldflessen mee naar school nemen? Dat zou geweldig zijn! 
 

Fonds Gehandicaptensport, meester Joost, Juf Inge en juf Sandra 

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het 

sportaanbod te verbeteren en te vergroten en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dit doet zij 

samen met haar 1%FairShare® partners, ambassadeurs, donateurs, supporters en vrijwilligers. Als 1 team achter de 

sporters met een handicap. Omdat iedereen moet kunnen sporten, omdat niemand buitenspel mag staan. Kijk voor 

meer informatie op fondsgehandicaptensport.nl 

 

 

 

 


