April 2022
Beste ouders en kinderen van De Zuidwester,
Wat fijn dat het qua coronaregels weer rustig is in de school, bijna iedereen is er en ouders mogen
weer naar binnen als dat nodig is. Wat genieten we daarvan! Geen 1,5 meter meer en kinderen uit
verschillende klassen weer samen bij activiteiten. En dat in de tijd dat er weer veel leuke activiteiten
op het programma staan!
Juf Josephine
De meeste zijn al op de hoogte van de afwezigheid van juf Josephine, door ziekte zal zij de komende
periode niet op school zijn.
Inval op school
Omdat juf Josephine er niet is en we wel structuur willen behouden voor onze jongste kinderen is
besloten dat met ingang van 4 april juf Lionne op maandag en dinsdag, juf Irma op woensdag en
donderdag en juf Anne op vrijdag in de kleutergroep werken. Hierdoor is er meer stabiliteit voor de
kinderen en is het voor hen voorspelbaarder wie er elke dag is.
Omdat juf Irma normaal op donderdag in groep 5 staat komt hier een plekje vrij, juf Annika en juf
Julia zullen deze donderdagen gaan opvangen. Daar waar het echt niet lukt springt juf Carla in.
Omdat juf Lionne nu twee dagen voor de groep staat vervalt de extra begeleiding die juf Lionne
normaal aan individuele kinderen geeft.
In groep 7 staan juf Sylvia en juf José tot aan de zomervakantie als vervanging voor juf Frederike.
We zijn heel blij dat we toch elke groep “bemand” krijgen in deze tijd van personeelstekorten.
Ondertussen blijven we wel zoeken naar een vaste invalkracht voor de kleutergroep zodat juf
Lionne, juf Annika en juf Irma ook hun eigen taken in de school weer op kunnen pakken.
Studiedag vanuit het ISOB
Woensdag 23 maart bleven de deuren van alle ISOB scholen dicht, alle juffen en meesters hadden
samen een studiedag. De dag begon met 2 inspirerende onderwijsmensen die hun inzichten met ons
deelden; Sjef Drummen van Agora onderwijs en Paul Kirschner, hoogleraar onderwijspsychologie.
Het waren twee uitersten qua onderwijsvisie en wisten ons daarom extra te prikkelen om nog eens
na te denken over ons goed onderwijs.
’s Middags ging de hele groep uiteen om verschillende workshops te volgen; over gedrag,
betrokkenheid van leerlingen, woordenschat, kunst en nog veel meer thema’s.
We hebben een hoop geleerd en genoten van het feit dat ook dit weer kan!

De nieuwe beweegpaden
Sommigen hebben ze al gezien maar we hebben sinds februari
prachtige beweegpaden en –stickers in de gangen van onze
school! Zo wordt bewegend leren nog makkelijker en leuker!

Open dag
Op woensdagochtend 20 april houden wij een open dag, er is dan
gelegenheid voor nieuwe ouders, kinderen en andere
belangstellenden om even een kijkje te nemen in de school. Mocht
u in uw omgeving mensen kennen die nog op zoek zijn naar een
basisschool voor hun kind(eren), wellicht kunt u ze attenderen op
deze dag. Zo kan iedereen laagdrempelig kennis maken met de
school.

Folders
De nieuwe flyer van de school is klaar! We willen ze graag verspreiden door Heiloo. Mocht u een
goede plek weten om ze neer te leggen, laat het ons weten of kom een stapeltje halen! De
leerkrachten kunnen u hierbij helpen, dus schroom niet om het te vragen.

Kinderkunstmuseum
Het mag weer!! Ons kinderkunstmuseum wordt
binnenkort weer geopend. De kinderen zijn al druk
bezig met het maken van verschillende kunstwerken.
Heerlijk om ze hiermee bezig te zien en te zien hoe ze
genieten van deze creatieve lessen. U en alle andere
belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje
te nemen in ons museum.
Vertel het ook vooral verder! De kinderen krijgen
flyers/ uitnodigingen mee om uit te delen.

Juf Sandra stopt!
Na 42 jaar lesgeven gaat juf Sandra met een welverdiend pensioen. Dat betekent dat dit schooljaar
het laatste jaar is dat juf Sandra op De Zuidwester werkt. Vanaf schooljaar 2022-2023 heeft ze dan
alle tijd voor al haar andere hobby’s en bezigheden waar ze erg van geniet.
Groepsverdeling en formatie schooljaar 2022-2023
Op dit moment zijn we op school alweer aan het kijken hoe we de groepen volgend schooljaar
samenstellen en voorzien van een leerkracht. Dit is met het huidige lerarentekort best een puzzel.
We komen er in de eerste weken na de meivakantie bij u op terug. Mocht u eerder vragen hebben,
mail gerust naar annika.vandervaart@isobscholen.nl
Missende laptop
Toen een aantal van onze groepen in quarantaine moesten hebben we laptops uitgedeeld aan
kinderen die deze thuis niet hadden. Helaas heeft 1 laptop de weg naar school nog niet terug
gevonden en hij wordt erg gemist. Het gaat om een HP laptop met nummer 21 erop. Mocht u deze
nog thuis hebben liggen, wilt u deze dan terug naar school brengen? Alvast bedankt.

