
 
 

Beste ouders en kinderen van De Zuidwester,  
 
Nog een paar dagen en dan begint de zomervakantie! Een tijd om op te laden, lekker (buiten) te 
spelen en te genieten van het mooie weer. 
Hierbij nog de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  
 
Terugkoppeling studiedag 8 juli 
Op 8 juli hadden we de laatste studiedag van het schooljaar. We hebben met het team de 
activiteiten van het afgelopen schooljaar geëvalueerd, de overdracht van de kinderen voor het 
nieuwe schooljaar geschreven en een cursus over (meta)cognitieve en executieve functies gevolgd. 

We leerden als team over de verschillende 
bouwstenen in het denken van kinderen en 
welke relatie ze kunnen hebben met 
leerproblemen of problemen op sociaal- 
emotioneel gebied. Volgend schooljaar gaan we 
hier als team mee verder! 
 
 
 
 

Terugkijken op het eindfeest  
Vrijdag 1 juli hadden we een spetterend eindfeest, bedankt alle 
hulpouders voor het helpen!  
 
 
 
 
 
Typecursus op De Zuidwester 

De nieuwe cursus typen/Word Online voor de groepen 6, 7 en 8 start 
weer op woensdag 28 september 2022 van 14.15 tot 15.15 uur. 

Je kind leert het toetsenbord met tien vingers blind te bedienen met het 
programma TypeWorld. Naast typevaardigheid leren ze ook het 
programma Word Online: voor werkstukken, presentaties, spreadsheets 

en een prima basis voor digitale geletterdheid! 

De cursus wordt afgesloten met een officieel, branche-erkend examen, afgenomen door het 
Centraal Bureau Typevaardigheid: CBT (www.hetcbt.nl). 

Spierings Opleidingen is staatsgediplomeerd, heeft het Keurmerk Opleiders van het CBT en is 
CRKBO-geregistreerd. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.spieringsopleidingen.nl of 
bel: 06 1332 7396 



 
Ouderbedankochtend en oudercafé 
In juni hebben we met de kinderen van de school de aanwezige hulpouders bedankt tijdens een 
kopje koffie/ thee en wat lekkers. Het was gezellig en ook fijn om op deze laagdrempelige manier 
met ouders contact te kunnen hebben. Aankomend jaar gaan we dan ook op 4 momenten op 
wisselende dagen een oudercafé houden. Voor ouders kan dit een makkelijke manier zijn om even 
de school in te lopen en een kopje koffie te komen drinken. Voor het team en het MT is het fijn om 
op deze manier laagdrempelig te praten met ouders over zaken die op school spelen. We zullen de 
oudercafés steeds aankondigen in de nieuwsbrief.  
 
Agenda voor de eerste weken na de vakantie  

Datum  Activiteit 

29 augustus  1e schooldag 2022-2023 

5 en 6 september  Kamp groep 7 

14 september om 8.30u  Oudercafé  

Week 37 Informatieavonden van de groepen  

21, 22 en 23 september  Kamp groep 8 

Week 38 en 39  Ouder-kind startgesprekken 

29 september  MR vergadering 

 


