
 
Oktober 2021 

 

Beste ouders en kinderen van De Zuidwester, 

 

Inmiddels zijn we allemaal weer gewend aan het nieuwe schooljaar, en wat wordt er hard gewerkt in 

de klassen! Hierbij weer het nieuws van oktober. 

 

Plein opknappen 

We zoeken nog steeds naar extra helpende handen voor vrijdagmiddag….  

We starten om 14.30u en stoppen om 16.00u in verband met de droogtijd van 

de verf.  

Wie komt ons nog extra helpen!! Gewoon komen morgen zonder aanmelden 

mag ook. Graag een stoffer en blik en houder voor verfrollertjes (kleine en 

middelgroot) mee als dat kan.  

 
Marge uren voor kerstvakantie en zomervakantie 
Een school kan per jaar een aantal margeuren inzetten. Deze uren hebben de kinderen vrij tenzij er 
zich gedurende het schooljaar een calamiteit voordoet waardoor de hele school dicht moet en er 
geen onderwijs wordt gegeven. De Zuidwester heeft deze margeuren ingepland op de vrijdagmiddag 
voor de kerst- en de zomervakantie. Dit betekent dat de kinderen op vrijdag 24 december en vrijdag 
15 juli om 12.00u vrij zijn mits er zich geen gebruik moet worden gemaakt van deze uren.  
 
Kinder Meedenk Raad 
Op school wordt er veel voor kinderen besloten… op De Zuidwester willen we kinderen wat meer 
zeggenschap geven over het reilen en het zeilen van hun school. Vandaar dat we gaan starten met 
een Kinder Meedenk Raad (KMR). In deze raad zitten uit elke groep 6, 7 en 8 twee kinderen die 
samen met een leerkracht, een ouder uit de MR en de directie gaan bespreken hoe zaken op school 
nog fijner, leerzamer en wellicht leuker kunnen. U kunt daarbij denken aan; het meedenken over; 
een nieuw rapport, het invullen van de pauzes, het aanschaffen van nieuw materiaal voor de 
klassen, etc. De kinderen in de groepen zijn al op de hoogte! 
 
Leuk nieuws uit een aantal groepen 

Groep 1 en 2 speelden buiten in de regen met een hoop natte sokken als gevolg. Een van de 
leerlingen komt binnen naar juf Josephine en vraagt “Juf, mag ik nu op mijn blote sokken spelen?”  
 

De Kinderboekenweek 2021 heeft het thema: " worden wat je wil" 
Groep 3 heeft maandag 11 oktober een groepsoptreden en dat gaat over wat je later wil worden. 
We zijn daar reuze hard voor aan het oefenen, ook al op het podium. 
Ook knutselen we rondom dit thema. We doen ook mee aan een tekenwedstrijd voor 'het gouden 
penseel' 
 
Bij kern 3 van Veilig Leren Lezen leren wij de volgende letters: d, oe, z, ij en de h. We leren deze 
letters ook schrijven. 
Wist u dat… 



 
  
… groep 6 onlangs een gewonde duif heeft gered? De duif zat vast in de heg van het schoolplein 
en kon niet meer vliegen. Juf Sandra moest de dierenambulance bellen. Zij namen de duif mee 
zodat het arme diertje verzorgd kon worden. 
Wat een helden in groep 6! 

 
 

Groep 4 op schoolreisje naar De Goudvis 
 
Eindelijk was het dan zover. Groep 4 ging voor het eerst op schoolreisje! 
Samen met groep 3 hebben we een heerlijke dag gehad bij De Goudvis. Gelukkig zat het weer 
redelijk mee: er stond een harde wind maar het bleef droog.  
Met hun groepje konden de kinderen zelf bepalen of ze binnen of buiten gingen spelen. 
Tussendoor was er een gezamenlijke lunch met patat en een snack.  
Aan het eind nog een ijsje toe en toen was de dag alweer voorbij.  
Iedereen ging moe maar zeer voldaan in de auto's weer terug naar school. 
Alle hulpouders: bedankt voor deze topdag! 
 

 

 
 
 
 
 
 

Met vriendelijk groet,  

Het team van De Zuidwester 

 
 
 
 
 
 



 
 
NIEUW VAN BUITEN DE SCHOOL 
 
 
 
Samen fitter  
 

 
 



 
Nieuws van Forte  

Herfstvakantie op de BSO 
Schoolgaande kinderen hebben 12 weken per jaar vakantie, maar zoveel 
weken kan je werkgever jou vaak niet missen. Forte Kinderopvang biedt 
de oplossing. Opvang tijdens de vakantie bij onze buitenschoolse opvang, 
met een programma tjokvol leuke activiteiten. De hele vakantie lang 
gezellige uitstapjes en coole workshops, zodat ze een echt 
vakantiegevoel hebben. Kijk 
op www.fortekinderopvang.nl/vakantieopvang voor meer info! 
  

En het wordt een heerlijke herfstvakantie op de Forte BSO's! Zo bieden we onder andere de 
workshops Circus, Fantasie, Theater en Bootcamp en hebben we nog tal van activiteiten binnen het 
Herfstpakket "Paddenstoelen!" En nog heel veel meer! Een heerlijk vakantiemenu vol afwisseling 
tussen actie en chillen. Want vakantie vier je bij Forte! Forte ouders vinden het programma in de 
Ouderapp onder Agenda. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fortekinderopvang.nl%2Fvakantieopvang&data=04%7C01%7Cannika.vandervaart%40isobscholen.nl%7C25b59143445140506bcc08d981a7d9ee%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637683380184132129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RdDwII9jBJS8CB0AzbXzZRSmzYi5%2BFSvHmhRvom4IMk%3D&reserved=0

