
 
 

Juni 2021 

 

Beste ouders en kinderen van De Zuidwester, 

 

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat is het jaar voorbij gevlogen!  

 

Laatste schooldag 2020-2021 

Op vrijdag 9 juli is de laatste schooldag voor de kinderen van De Zuidwester, we starten gewoon om 

8.30u en om 11.30u zijn alle kinderen lekker vrij!  

 

Fietsen op het schoolplein 

Op school wijzen we de kinderen erop dat het voor iedereen veiliger is als we lopen over het 

schoolplein en de fietsen netjes parkeren in de fietsenstalling. We willen u als ouder ook vragen om 

dit te doen. Nu ontstaat er nog wel eens een gevaarlijke situatie omdat er (bak)fietsen geparkeerd 

worden in de smalle doorgang tussen de bso en de fietsenstalling.  

Alvast bedankt! 

 

Reminder MR 

Via de mail heeft u een oproep voor een nieuw MR lid gekregen. De sluitingsdatum hiervoor is 

vrijdag 2 juli 2021. Mocht u interesse hebben laat dit dan weten door een mail te sturen naar 

mr.zuidwester@isobscholen.nl  

 

Penningmeester OR 

In het najaar stopt Ronald de Vries met zijn taak als penningmeester binnen de ouderraad. Omdat hij 

zijn taak graag goed wil overdragen is de OR op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je enige 

affiniteit met financiën en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan het goed organiseren van 

de activiteiten op school? Neem dan contact op met ronald.de.vries.2009@gmail.com.  

 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

De afgelopen jaren was juf Sandra Kapteijn op dinsdag altijd de vaste leerkracht voor 

bewegingsonderwijs op De Zuidwester, veel kinderen hebben ontzettend genoten van haar 

gymlessen. Aankomend jaar heeft juf Sandra aangegeven dat ze de vaklessen niet meer gaat geven. 

Ze blijft gelukkig wel op donderdag en vrijdag in groep 6.  

 

Omdat De Zuidwester niet zonder vakleerkracht bewegingsonderwijs kan, start Binny van der Velde 

na de zomervakantie als nieuwe vakleerkracht op de dinsdag in de gymzaal.  

Binny heeft in het verleden ook al eens stage gelopen bij ons op school. We zijn heel blij dat Binny bij 

ons op school komt werken!  
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Zomerbieb 

Net als elke zomervakantie doet de bibliotheek er alles aan om kinderen lekker te laten lezen. Het is 

belangrijk dat alle kinderen in die heerlijke vrije weken blijven lezen. Omdat lezen leuk is maar ook 

om te voorkomen dat de leesontwikkeling van kinderen achteruit gaat in de vakantie. Dit kan 

natuurlijk met echte boeken, zelf lezen, samen lezen maar ook met online lezen! De volgende link 

brengt je naar Boek ’n Trip van de bibliotheek waar alle kinderen (ook kinderen die geen lid zijn van 

de bieb) online (luister)boeken kunnen downloaden. Zijn de kinderen nog geen lid en wil je dit wel 

graag? Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen altijd gratis!  

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html  

 

ANWB verkeersplein 

Dit jaar deden we mee aan de wedstrijd om het verkeersplein van de ANWB te winnen, helaas 

hebben we deze wedstrijd niet gewonnen! Bedankt allemaal voor het stemmen en delen.  

 

IEP toetsen, rapporten en oudergesprekken 

Wat zijn we trots op onze kanjers! Ze hebben bij het maken van de IEP toetsen een mooie leergroei 

laten zien. Inmiddels hebben alle ouders een gesprek met de leerkracht gehad en krijgen de 

kinderen volgende week hun rapport mee.  

 

Inzet NPO gelden 

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft gelezen investeert de overheid de komende jaren fors in 

het onderwijs om eventuele corona achterstanden weg te werken. Nu hebben we gemerkt dat het 

bij ons op school gelukkig erg meevalt met die achterstanden. In overleg met het team, de MR en 

ISOB hebben we ervoor gekozen om de gelden voor De Zuidwester op een duurzame manier in te 

zetten. We gaan onder andere een scholing als team volgen om onze instructies nog beter aan te 

laten sluiten bij de leerlingen en er komt ondersteuning voor de taalzwakke leerlingen. We houden 

jullie op de hoogte! 

 

 

 

Met vriendelijk groet,  

Het team van De Zuidwester 
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Nieuws vanuit FORTE 

Omdat we nauw samenwerken met FORTE kinderopvang zullen we vanuit deze organisatie ook 

nieuws opnemen in de oudernieuwsbrief. Dit keer een leuk initiatief voor in augustus. 

 

 

 


