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Beste ouders en kinderen van De Zuidwester, 

 

Het was weer even heel spannend, maar gelukkig mogen we voorlopig open blijven! Wel zien we dat 

veel kinderen een poosje afwezig zijn omdat ze thuis in quarantaine moeten, verkouden zijn  of 

moeten wachten op de uitslag van een Coronatest. Het is verre van ideaal maar we zien de inzet van 

iedereen om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan!  

Hierbij de nieuwsbrief van december, waarbij uiteraard gezegd moet worden dat we van alles 

plannen en organiseren maar het zo maar kan zijn dat we op het laatste moment nog moeten 

schakelen. Houd dus de mail in de gaten.  

 

Maatregelen rondom het Coronavirus 

Al eerder hebben we u geïnformeerd over de maatregelen die we op 

school genomen hebben. Het snottebellenbeleid miste hierin nog. 

 

Om de kans op besmettingen in de klas te beperken geldt het 

snottebellenbeleid voor alle kinderen op de basisschool. Dit betekent 

dat een kind met verkoudheidsklachten niet naar school mag, na het testen bij de GGD en een 

negatieve testuitslag mag het kind weer naar school. We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel 

is voor kinderen, ouders en ook leerkrachten. Zodra de nieuwste beslisboom klaar is zullen we deze 

met u delen.  

 

Ook ontvangt u binnenkort een informatiebrief over het zelftesten van kinderen thuis. Kinderen 

zullen de tests voor thuis op school ontvangen, wij zullen echter nooit op school een zelftest bij een 

leerling afnemen.  

 

Handige informatie op de vraag “Moet ik in quarantaine?” kunt u vinden op 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/   

 

Kerstplanning 

Om alvast vooruit te lopen op eventuele maatregen voor 

festiviteiten rondom Kerst bij ons op school hebben we besloten 

om geen kerstdiner maar een kerstontbijt te organiseren. De kans 

dat dit door kan gaan is groter dan een avondfeest. We zijn 

binnen het team nog met elkaar aan het bespreken hoe dit 

kerstontbijt op school vorm gaat krijgen. U ontvangt na het 

Sintfeest een brief over de Kerstfestiviteiten.  

 

 

 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/


 
Websites om thuis te oefenen. 

Soms is het fijn om thuis wat extra te oefenen. Ook kunnen onderstaande tips ingezet worden als 

kinderen thuis moeten blijven.  

https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruikers 

Basispoort · Basispoort 

Eén inlog voor alle digitale lesmaterialen 
www.basispoort.nl 

 

www.jeugdbibliotheek.nl/digitalebronnen  

wist je dat kinderen met een bibliotheekpas niet alleen boeken kunnen lenen , maar ook 

bijvoorbeeld gratis online kunnen oefenen op Junior Einstein?   

Op de website vind je verschillende vakken. Bijvoorbeeld rekenen, topografie en begrijpend lezen. 

Als je klikt op één van de vakken kun je aangeven in welke groep je kind zit. Hierna geef je aan op 

welk niveau je wilt oefenen en kan je kind ermee starten.   

Junior Einstein is gratis voor leden van de Bibliotheek. Inloggen doet je kind met zijn 

lenerspasnummer en het wachtwoord dat hij gebruikt voor het verlengen of reserveren van 

materiaal dat je hebt geleend.  

Let op: Je moet dan niet inloggen via Junior Einstein zelf, maar via de bibliotheek. 
 

www.spellingoefenen.nl   
methode: Taal Actief 4  
en dan naar het juiste blok en week (dit staat vaak op de weektaak) 

Spelling oefenen groep 3,4,5,6,7 en 8 

Spelling oefenen kan ook heel leuk zijn. Hier oefen je je woordpakket met leuke spelletjes! Geschikt 
voor groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 
www.spellingoefenen.nl 

 

 

Nieuws vanuit Forte  

Oproep vanuit Hanneke (Forte) 

Beste ouders, 

Heeft u nog goed speelgoed thuis waar niet meer mee wordt gespeeld? Dan kunt u daar de 

Alkmaarse vluchtelingenkinderen heel erg blij mee maken. Tot 10 december zamel ik speelgoed in 

voor het AZC in Alkmaar. Daarna breng ik dit met mijn dochter Aukje persoonlijk naar hen toe. Aukje 

doet de opleiding sociaal werk en heeft dit bedacht. Zo bezorgen wij gezamenlijk met u een 

“lichtpuntje” tijdens de feestdagen. Mijn naam is Hanneke Kwakkelstein en ik werk als “peuterjuf“ in 

de Zuid Wester school. U kunt het speelgoed gewoon meegeven aan uw zoon of dochter. Zij mogen 

het in het peuterlokaal leggen. Het speelgoed moet wel heel, goed werkend en schoon zijn. 
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Thema’s 2022 Forte Kinderopvang BSO en kinderdagverblijven 
Ook voor 2022 hebben we inspirerende thema’s voor de kinderen van 
de Forte KDV’s en BSO’s! Om de thema’s goed te laten passen bij de 
leeftijd en belangstelling van de kinderen hebben we de thema’s voor 
BSO en KDV opgesplitst. De thema’s lopen in principe steeds van 
schoolvakantie tot aan de volgende schoolvakantie. De activiteiten 
binnen de verschillende thema’s stemmen we af op leeftijd en 
belangstelling van de kinderen. Een aanbod dat prikkelt en inspireert, 
kinderen hun talenten laat ontdekken en ze laat groeien! 
  

Thema’s 2022 BSO: 
Januari – februari: Winterwonderland 
Februari – april: Beroepen 
Mei – juli: Wij gaan bouwen! 
Zomervakantie: elke 2 weken een ander thema: Kamperen, Safari, Onbewoond eiland 
Augustus- oktober: (Thema) Kinderboekenweek 
November – december: Feestdagen 
 

 

 

 

 

 

 


