
Nieuwsbrief april 
 
En zo is het alweer april. Wat vliegt de tijd! De Zuidwester is weer lekker sportief bezig geweest. Zo 
heeft groep 5 tijdens het volleybaltoernooi in beide poules de eerste prijs gewonnen: in de 1e poule 
werd het jongensteam Champions eerste en in de 2e poule het gemengde team de Breekijzers. Ook 
groep 6 was zeer succesvol: in groep 6a werd het jongensteam Smashers 1e en het meisjesteam 
Volleybalsterren ook! In groep 6b wonnen zowel meisjesteam girlpower als jongensteam De 
volleyboys de 1e prijs. Daarnaast won De Zuidwester de beker voor de beste school. 
Het schoolvoetbaltoernooi staat inmiddels ook weer voor de deur. Op vrijdag 13 en 20 april komen 
de leerlingen van de groepen 7 & 8 in actie. Op woensdag 18 april is het de beurt aan de leerlingen 
van de groepen 5 & 6. Daarbij kunnen ze natuurlijk best wat supporters gebruiken, dus kom gerust 
een kijkje nemen op de velden van voetbalvereniging de Foresters. We wensen onze voetballers en 
voetbalsters natuurlijk heel veel succes. 
 
Wat ook een groot succes was, was de stakingsdag van de leerkrachten. Op 14 maart hielpen de 
leerkrachten van de Zuidwester een handje in de zorg. Er werd gewandeld, geschilderd en gezongen 
met veel plezier. Ook in de zorg is de werkdruk hoog en zijn de salarissen laag. Door onze actie 
konden we behalve onze problemen, ook de problemen in de zorg onder de aandacht brengen.  
 
Natuurlijk was het in maart ook weer tijd voor het Kinderkunstmuseum. Het thema was deze keer 
sprookjes en er waren weer fantastische kunstwerken te zien. De aula was helemaal omgebouwd en 
bood een “sprookjesachtige” aanblik. Langs deze weg willen we graag onze dank uitspreken aan alle 
ouders die hebben meegeholpen om het museum tot een succes te maken. 
 
In het kader van PBS (Positive Behavior Support) zijn er weer 3 regels bijgekomen waar we extra op 
gaan letten: 1. We kijken elkaar aan tijdens luisteren en spreken. 2. Problemen worden uitgesproken 
met woorden. 3. Fouten maken mag, we zijn op school om te leren. Ook deze regels zullen hopelijk 
weer een positieve bijdrage leveren aan de prettige sfeer op de Zuidwester. 
 
Natuurlijk moeten we ook vermelden dat we verschrikkelijk trots zijn op Carolijn van Wessel uit 
groep 7. Zij heeft het fantastisch gedaan tijdens de voorleeswedstrijden en ze heeft het zelfs 
geschopt tot de provinciale finale! Geweldig gedaan, Carolijn! 
 
Graag maken wij u daarnaast attent maken op het volgende. 
De sportdagen en de Koningsspelen komen er weer aan en dat betekent dat we uw hulp weer hard 
nodig hebben! 
We zoeken: 

- Hulp bij de Koningsspelen in de onder- (gr. 1 t/m 4) en bovenbouw (gr. 5 t/m 8) op 26 april 
- Hulp bij de sportdag in de bovenbouw (gr. 6 t/m 8) op 24 mei 
- Hulp bij de avond-4-daagse op dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni 

 
Verder zijn er weer een nieuwe naschoolse activiteiten waarvoor u binnenkort uw kinderen kunt 
opgeven, namelijk Danslessen voor de kleuters, gegeven door Marise Fit Dance Joy en Breakdance 
voor de groepen 5 tm 8, gegeven door Falco. Verdere informatie en inschrijfmogelijkheden volgen 
binnenkort.   
 
Op zondag 15 april is er de PCC Maalwater Run en Walk. Ook hier hebben veel kinderen van De 
Zuidwester zich voor opgegeven. Als Zuidwester kunnen we hier Sportlessen van Sport@school mee 
verdienen. Uiteraard zijn supporters op zondag 15 april altijd welkom!  
 
Tenslotte hebben we nog een goede tip nu het beter weer lijkt te gaan worden en u weer lekker in 
de tuin kunt zitten: Zoekt u nog iets te lezen? Bij de hoofdingang van de Zuidwester staat een 



zogenaamde “free library”. Uit dit kastje kunt u boeken lenen en weer terugzetten. U mag er ook een 
ander boek voor in de plaats zetten of een aanvulling doen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Zuidwester 


