
 
 

September 2021 

 

Beste ouders en kinderen van De Zuidwester, 

 

Wat zijn we fijn aan het nieuwe schooljaar begonnen. Lachende, werkende en spelende kinderen in 

de school. Hier en daar nog een traan omdat het ook wel spannend is om weer naar school te gaan, 

maar gelukkig is het verdriet steeds vlug over en gaan kinderen weer lekker aan het werk. We hopen 

op een schooljaar waarbij we gewoon naar school kunnen, activiteiten kunnen organiseren en we 

jullie als ouders op een bepaald moment ook allemaal weer gewoon in de school kunnen 

verwelkomen! 

 

Schoolgids 2021-2022 

In een nieuw jasje hebben we een nieuwe schoolgids voor dit schooljaar geschreven, mocht u het 

interessant vinden om deze te lezen, hij staat op de website. 

 

Penningmeester OR 

Onze huidige penningmeester van de OR stopt ermee en 

binnen de OR is er niemand die deze taak kan of wil 

overnemen. We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe 

penningmeester! Bent u of kent u iemand met affiniteit 

met financiën en een warm hart voor de school, laat het 

ons weten! Een mailtje naar 

annika.vandervaart@isobscholen is voldoende.  

 

Plein opknappen 

De verf op ons plein is zo vervaagd dat we tijdens het voetballen niet meer 

altijd kunnen zien of de bal in of uit is, niet meer lekker kunnen hinkelen of 

andere spelletjes kunnen spelen met de kinderen.  

Wie komt ons helpen schilderen op vrijdagmiddag 8 oktober tussen 15.00u en 

17.00u? Vele handen maken licht werk! Aanmelden kan bij de 

groepsleerkracht. 

 

Oud papier 

Vanuit onze school hebben we 1 x in de 6 weken “oudpapierdienst” voor de papiercontainer bij Het 

Vennewater. Het levert de school ongeveer 2000 euro op jaarbasis op, geld dat we goed kunnen 

gebruiken voor de aanschaf van extra materialen (denk aan buitenspeelspeelgoed, 

bibliotheekboeken, etc) en extra activiteiten.  

Omdat we deze taak tot nu toe met de leerkrachten deden maar deze taak voor de leerkrachten 

flink belastend is willen we vraag of ouders ons hierbij willen helpen. Elke groep heeft 1 a 2 keer per 

jaar, gedurende 1 week, “papierbeurt”. 

Wat houdt dit in: 
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- De leerkracht gaat gedurende deze week met de groep langs de container om met de 

kinderen samen op te ruimen (alleen groep 1 en 2 gaan niet) 

- We vragen de klassenouders om via de klassenapp te vragen welke ouders van de groep op 

welke dag even langs de container gaan om te controleren. Zo is de taak echt maar een 

minuut of 5 per dag.  

- Het rooster met wie wanneer aan de beurt is volgt nog. 

 

Ouderbijdrage 

In de derde of vierde week van september zal er een automatische incasso plaatsvinden voor de 
kosten van het schoolreisje. De hoogte van de kosten verschilt per groep. Voor groep 3 t/m 6 zal dit 
rond de 18 Euro zijn per kind, voor groep 7 rond de 50 Euro en voor groep 8 rond de 135 Euro. Met 
uw bijdrage kunnen wij een leuke, leerzame en gezellige schoolreis voor uw kind mogelijk maken!  
 
Het is van belang om als ouder/verzorger hiervoor (eenmalig) het gele formulier voor de 
incassomachtiging in te vullen dat u heeft ontvangen bij de welkomstmap heeft ontvangen toen 
uw kind op school kwam. Met dit formulier kunnen wij de kosten van het schoolreisje en de 
jaarlijkse ouderbijdrage (later dit schooljaar) bij u incasseren. Wij verzoeken vriendelijk ouders die 
dit nog niet gedaan hebben, het formulier alsnog in te vullen en in te leveren bij de juf of meester. 
Mocht u het formulier niet meer hebben, vraag deze dan even aan de leerkracht. 
 
Basispoort voor thuis 
Basispoort is het programma waar onze kinderen de online oefensoftware van alle methodes op 
school kunnen vinden. In de thuiswerkperiode hebben kinderen hier ook thuis mee gewerkt. De 
manier van inloggen is veranderd, de kinderen hebben inlogcode en een wachtwoord nodig om in 
basispoort te kunnen werken.  
Deze inlogcode en het wachtwoord krijgen de kinderen geprint mee van de leerkracht of u ontvangt 
deze in de mail. 

 

 



 

 
Data voor groep 1 en 2 

Op 22 september is er voor de groepen 1 en 2 een sportochtend, georganiseerd door de 

buurtsportcoaches van Heiloo. Op 30 september gaat de kleutergroep het kabouterpad lopen.  

Meer informatie hierover ontvangt u van de leerkracht van de groep.  

Beslisboom  

In de bijlage vindt u de nieuwe beslisboom voor kinderen met verkoudheidsklachten. Neem bij 

twijfel contact op met school of de GGD. 

Frequentie oudernieuwsbrief 

Omdat we al veel delen via de schoolapp zal de nieuwsbrief elke eerste week van de maand 

verschijnen, u kunt deze dus steeds aan het begin van de maand verwachten.  

 

Met vriendelijk groet,  

Het team van De Zuidwester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


