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Oudergesprekken in de weken van 9 en 16 november 

In november vinden er gesprekken met ouders plaats, alleen als de cognitieve of sociaal 

emotionele ontwikkeling van de kinderen anders verloopt dan verwacht.  

Leerkrachten nodigen u uit en bepalen zelf of deze gesprekken fysiek plaatsvinden (met 

mondkapjes, transparante gezichtsbeschermer) of digitaal via Zoom / Teams.  

Als ouders en leerkrachten op afstand van elkaar zitten, dan kunnen jullie ervoor kiezen om 

zonder mondkapjes het gesprek te vervolgen. 

Mocht de leerkracht een afspraak met u maken, kunt u natuurlijk ook zelf aangegeven 

wanneer u de afspraak fysiek of digitaal wil laten plaatsvinden.  

Continuïteit in het onderwijs 

De afgelopen weken waren enkele leerkrachten tijdelijk niet op school, ofwel door 

quarantaine (preventief) ofwel wachtend op de uitslag van de test. Tot nu toe waren alle 

testen van de leerkrachten negatief. 

Enkele weken geleden, is wel één stagiair positief getest, wat wij alleen gecommuniceerd 

hebben met de ouders van die betreffende groep. Deze stagiair was namelijk alleen met de 

kinderen uit zijn klas in contact geweest en met de leerkracht.  

Natuurlijk informeren wij alle ouders bij een positieve test, wanneer er een kans is op 

verdere verspreiding van het virus.  

 

Het betrokken en flexibele team van De Zuidwester heeft de inval voor de klas onderling 

opgelost. Maar we moeten onder ogen zien, dat dit niet altijd mogelijk is. 

Gezien ook het grote gebrek aan externe invallers, is het mogelijk dat ouders van De 

Zuidwester bij calamiteiten gevraagd worden om de kinderen een dag thuis te houden. 

Weet wel, dat wanneer dat onmogelijk is, uw kind dan altijd opgevangen wordt in een 

andere groep.  

Veel belangstelling voor De Zuidwester 

We hebben op het moment wekelijks rondleidingen (met mondkapje) en inschrijvingen. 

De belangstelling komt van ouders van kinderen die gaan verhuizen, die bijna 4 jaar worden, 

of op termijn 4 jaar worden.  

Ouders geven na de rondleiding aan dat ze de sfeer op De Zuidwester prettig vinden. De 

groepen zijn rustig en ze zien afwisselende lessen. Inspirerende uitleg van de leerkrachten, 

serieuze verwerking van de kinderen, Energizer (bewegen) bij lesovergangen en actieve 

werkvormen.  

 

Actief leren bij De Zuidwester 

Kinderen zullen regelmatig thuiskomen met verhalen over actief leren. 

Actief leren draagt bij aan een betere opslag van de lesstof in het geheugen! Door de lesstof 

te koppelen met een ervaring (bijvoorbeeld een beweging, interactie of spel), dient het als 

een soort ezelsbruggetje om de stof te onthouden. Bovendien gebruik je tijdens bewegend 

leren meer zintuigen waardoor het beter blijft hangen. Al doende leert men! 



Enkele voorbeelden van actief leren van deze week 

Engelse woordenbingo 

Net als bij een gewone Bingo, maar dan geen getallen maar Nederlands woorden.  

Nadat het Nederlands woord uit de pot is gegrabbeld, kijken de kinderen of ze het Engelse 

woord op hun Bingokaart hebben staan. Volgende week woensdag hebben de kinderen een 

Engelse toets van Unit 2, waar deze spelvorm een goede voorbereiding voor  is.  

 
 

Het verschil tussen bijzin en hoofdzin 

Een hoofdzin is een zelfstandige zin. Een bijzin is een afhankelijke zin en kan niet bestaan 

zonder een hoofdzin. Een ander verschil tussen een hoofdzin en een bijzin is de 

woordvolgorde. In een hoofdzin staan het onderwerp en de persoonsvorm naast elkaar. 

De opdracht 

Hoofdzinnen, bijzinnen en een combinatie daarvan (samengestelde zinnen) zijn buiten op 

diverse plekken opgehangen. Kinderen hebben de zinnen opgezocht en overlegd wat voor 

soort zin het was en waarom. Zo mooi om te horen dat kinderen de zinnen hardop 

voorlezen en overleggen wat het onderwerp is en het persoonsvorm en of het daardoor een 

hoofdzin- of bijzin is. Bij de evaluatie van deze opdracht bleek dat de kinderen het doel 

‘spelenderwijs’ hebben begrepen en kunnen toepassen. 

 

      
 

 

 

 



Wat is een kuub? 

De kubieke meter (symbool m³) is een inhoudsmaat en komt overeen met de inhoud van 

een kubus van 1 meter lang, breed en hoog.  

Opdracht 

Eerst is met de kinderen besproken wat een m³ is en daarna mochten ze schatten hoeveel 

boombladeren van het speelplein, ze binnen een bepaalde tijd met de hele klas konden 

verzamelen. Kuubbak na kuubbak is door de kinderen gevuld, met als resultaat: ze weten 

wat een kuub is, ze zien hoeveel er in een kuub kan, ze zijn heerlijk buiten geweest en het 

plein (was even) bladvrij !!!! 

 

Week van de Mediawijsheid (5 t/m 13 november) 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen onze leerlingen van groep 7 en 8 mee aan 

MediaMasters. Met deze serious game gaan wij spelenderwijs kennis maken met de kansen 

en de gevaren van media. Wij gaan in de klas en thuis aan de slag met verschillende 

opdrachten over onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. 

De klas die in Nederland de meeste punten (‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze 

klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.  

 

Sint-Maarten 

De Zuidwester is op 11 november s ’avonds niet open. Om de traditie wel in ere te houden 

maken de kinderen van De Zuidwester wel een lampion die ze dan thuis neer kunnen zetten 

of op kunnen hangen. 

Tijdens Sint-Maarten komen mensen samen, wat kan zorgen voor meer kans op 

verspreiding van het virus. Bovendien wordt er vaak gezongen bij Sint-Maarten. Het is juist 

nu extra belangrijk om ons allemaal aan de maatregelen te houden om het aantal 

besmettingen onder controle te krijgen. De Veiligheidsregio raadt u ten zeerste af om met 

uw kind(eren) tijdens Sint-Maarten langs de deuren te lopen en samengestelde groepen van 

ouders en kinderen te vormen. U bent uiteraard zelf verantwoordelijk om een afweging te 

maken.  

     



Enkele Corona afspraken 

 Het team van De Zuidwester is uiterst voorzichtig, om zodoende besmetting van 

Corona te voorkomen.  

 Ouders komen niet meer in school, alleen incidenteel op afspraak. Dan graag met 

mondkapje de school bezoeken, deze kan af zodra de leerkracht en u op afstand van 

elkaar zitten. Rondleidingen (met mondkapje) gaan door.  

 Alle leerkrachten hebben transparante gezichtsbeschermers gekregen. 

 De zorg aan kinderen gaat wel door externen (met mondkapje naar binnen). 

 Wat fijn dat u gehoor heeft gegeven aan onze oproep, om bij school afstand te 

houden van elkaar. Ook zien we dat u uw kind (eren) alleen naar school brengt 

wanneer uw kind nog niet zelfstandig  naar school kan gaan. Waarvoor dank! 

 Teamleden hebben een speciaal formulier en telefoonnummer voor een sneltest,  

mochten zij klachten hebben. 

 Met het team zijn de 5 scenario’s vastgesteld, wanneer een leerkracht geen les kan 

geven op school.  

Sinterklaas op 4 december  

Sinterklaas is ook dit jaar weer op De Zuidwester. 

Hij is al erg oud en vatbaar voor Corona en heeft dus als voorwaarde dat hij De Zuidwester 

betreedt, zonder de aanwezigheid van de ouders.  

 

Studiedag maandag 9 november (kinderen zijn vrij)  

Vrijdag 9 november zijn de kinderen vrij en heeft het team studiedag. 

Lastig in deze Coronatijd. We zitten dan 2 meter uit elkaar in de centrale ruimte van De 

Zuidwester.  

Voor de lunch krijgen we een training over het leerlingvolgsysteem ‘Inzicht Eigen Profiel’ 

(IEP). De Zuidwester past IEP al toe in de groepen 6 t/m 8 en overweegt om helemaal over 

te stappen van CITO naar IEP. Tijdens de studiedag leren wij hoe IEP voor alle groepen 

werkt, hoe je data kan analyseren en hoe IEP aansluit op CITO, zodat we bij deze overstap, 

wel een doorgaande lijn houden om kinderen te volgen op ontwikkeling en resultaat.  

De leerkrachten die al werken met IEP zijn enthousiast omdat met IEP een kind niet wordt 

afgerekend op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan 

te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen . Een uitkomst waarmee de leerkracht samen 

met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van 

de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten. Wordt dus vervolgd. 

 

Na de lunch bespreken we de voortgang in de schoolontwikkeling, waaronder: 

- Opbrengstgericht en handelingsgericht werken.  

- Actief / bewegend leren 

- Borgen van onze pedagogische aanpak Positive Behavior Support (PBS) 



 

Ouders, wij hebben u met deze nieuwsbrief weer meegenomen in de actuele 

ontwikkelingen, 

Met vriendelijke groet van het team van De Zuidwester. 


