
 
 

Augustus 202 

 

Beste ouders en kinderen van De Zuidwester, 

 

De 6 vakantieweken zijn al weer bijna achter de rug. We hopen dat iedereen genoten heeft en goed 

uitgerust weer lekker kan starten! Op school is weer hard gewerkt om de klassen er gezellig uit te 

laten zien en de eerste lessen goed voor te bereiden, wij hebben er zin in!  

 

Start schooljaar 

Maandagochtend 29 augustus start de schooldag gewoon om 

8.30u. We willen kinderen en ouders vragen om zich tussen 

8.20 en 8.30 te verzamelen voor de hoofdingang van de school. 

Daar zullen we samen het schooljaar openen. Om 8.30 zullen 

we de deur openen. De kinderen van groep 1, 2 en 3 lopen via 

hun eigen ingang naar binnen (de leerkracht loopt met de 

kinderen), de kinderen van groep 4 t/m 8 lopen via de 

hoofdingang naar hun eigen klas. Mocht u even met uw kind mee willen lopen tot aan de klas dan 

kan dat op deze eerste dag.  

 

Inloopweek 

Elke eerste week na de vakantie is het inloopweek, zo ook de eerste week na de zomervakantie. Dit 

betekent voor de kleutergroep dat ouders deze eerste week welkom zijn om van 8.30u tot 8.45u 

mee te komen in de klas en daar mee te spelen, een boekje voor te lezen, etc. De ouders van groep 3 

tot en met 8 zijn tussen 14.00u en 14.15u welkom om in de klas een kijkje te komen nemen.  

 

Blokkade Boekenstein en parkeerplaats op de eerste schooldag 

Helaas kunt u op de eerste schooldag (29 augustus) geen gebruik maken van de 

parkeerplaats bij school. 

In de Boekenstein (de straat die vanaf Het Malevoort naar onze school loopt) 

wordt op maandag 29 augustus een dakkapel geplaatst. De hele straat is dus 

afgezet voor (auto)verkeer.  

 

Informatie avond van de groep 

In de week van 12 september is er voor elke groep een informatie avond. U ontvangt van de 

leerkracht hier nog een aparte uitnodiging voor. 

 

Start gesprekken 

De startgesprekken met kinderen èn ouders zijn in de week van 19 september en de week van 26 

september. Ook hier ontvangt u nog een uitnodiging voor van de groepsleerkracht.  

 

 



 
 

Oudercafé 

Om laagdrempelig met ouders in gesprek te komen over allerlei onderwerpen hebben we het 

oudercafè in het leven geroepen. U bent tijdens dit oudercafè van harte welkom om onder het genot 

van een kopje koffie of thee mee te praten. Het eerste oudercafè is op woensdag 14 september om 

8.30u. 

 

Nieuwe rekenmethode 

Helaas mankeerde er nogal wat aan het gebruiksgemak van onze 

rekenmethode. We zijn daarom noodgedwongen overgestapt op een 

andere methode, namelijk Wereld In Getallen versie 5. Deze methode is 

een vernieuwing van de methode die we tot en met schooljaar 2020-

2021 hebben gebruikt. Voor de kinderen verandert er inhoudelijk niet 

zo veel, wel zien de boekjes er iets anders uit.  

Mocht u zich er in willen verdiepen, hierbij de link naar uitleg vanuit de uitgeverij. 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm  

 

Nieuwe leerkrachten en nieuwe leerlingen  

Na de zomervakantie zijn er 5 nieuwe leerkrachten bij ons op 

school.  

Juf Joppe Wieringa staat in de kleutergroep, juf Dieuwertje van 

Willigen in groep 6 en groep 7, juf Margreeth van Diepen is onze 

nieuwe HVO juf en meester Jelle Boersma komt de gymlessen voor 

groep 1 tot en met 8 verzorgen op dinsdag. Juf Irene van Leeuwen is 

ook nieuw bij ons op school maar start vanwege ziekte nog niet na 

de vakantie. De nieuwe leerkrachten zullen zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.  

Ook starten er weer een aantal nieuwe leerlingen op onze school.  

In groep 1 komen Sean, Beaudine en Vince erbij. In groep 3 komt Arsène erbij.  

Welkom op onze school en we wensen jullie heel veel leer- en speelplezier op OBS De Zuidwester! 

 

Mad Science komt op De Zuidwester! 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 31-8-2022, 
kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse 
wetenschap- en techniekcursus.  
De cursus is op maandag om 14:15 uur, vanaf 12-9-2022. De lessen duren 
een uur.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld 

van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt 
de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag 
als een echte wetenschapper!  
De cursus van dit schooljaar heet Extreme Elementen. Tijdens deze cursus nemen we een kijkje in de 
wereld van warmte, de aarde, krachten en eenvoudige machines. Een uitgebreid programma waar je 
zeker veel van gaat leren! 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm


 
Na de show krijgen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis.  
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep.  
Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een 

tweede groep starten. Inschrijven kan t/m 4-9-2022. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 
 

Agenda voor de komende periode 

Datum  Voor groep: Wat gaat er gebeuren  

29 augustus Alle 1e schooldag 2022-2023 

31 augustus  3 t/m 8 Science show madscience onder schooltijd. 

5 en 6 september  7 Kamp  

Week van 12 september  Alle  Ouder info avonden 

14 september  Ouders  Ouder café  

21, 22 en 23 september  8  Kamp  

19 t/m 30 september  Alle  Startgesprekken  

29 september   MR vergadering 

5 oktober  Alle  Start Kinderboekenweek 

13 en 14 oktober  Alle  Studiedagen dus kinderen vrij  

17 t/m 21 oktober  Alle  Herfstvakantie 
 

 

We gaan er met z’n allen een heel fijn schooljaar van maken!! 

 

 

Met vriendelijk groet,  

Het team van De Zuidwester 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnederland.madscience.org%2F&data=05%7C01%7Clionne.vermeij%40isobscholen.nl%7Ccd538aae288f45cad1af08da869c49fb%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637970303075539335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TInLuwfHsTNFTLwyouEh%2B2ast%2FI%2FfTfx3w%2BwnFV5ehE%3D&reserved=0

