
 
Heiloo, 9 oktober 2020 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek begonnen. De gezamenlijke opening was weer 

een succes. Een fraai groepsoptreden en het gezamenlijk zingen van het lied. 

Wat leuk om in de groepen het thema ‘En Toen’ terug te zien. Er is momenteel zelfs een heus 

museum in school, ingericht met spulletjes uit vroegere tijd.  

Verder waren er afgelopen tijd allemaal leuke activiteiten. De groepen 1 t/m 4 hebben prachtige 

tekeningen gemaakt over een prentenboek. En de groepen 5 t/m 8 hebben hard gewerkt aan het 

schrijven van een verhaal over vroeger. Deze week was er ook nog een spannende voorleesweekend. 

Daarnaast hebben de kinderen van de bovenbouw voorgelezen aan de kinderen van de onderbouw. 

De Kinderboekenweek is gezellig met alle kinderen afgesloten. Er waren leerkrachten die een 

toneelstukje hebben gedaan, de gouden penselen en griffels zijn uitgereikt en de bekendmaking van 

de voorleeskampioen van De Zuidwester.  

Ook leuk om te vermelden is dat er weer een hele stapel nieuwe boeken is aangeschaft.  

 

 



 
De studiedag van woensdag 23 september 

We hebben deze studiedag  een heel goede intensieve dag gehad. 

 We hebben een training gevolgd over Bewegend leren. In deze training hebben wij veel 

geleerd over het nut van het inzetten van bewegend leren tijdens het leren, met als 

belangrijk uitgangspunt de totale ontwikkeling van het kind. Het was een zeer leerzame en 

praktische training met volop tips om bewegen in te zetten bij vakken als taal, spelling en 

rekenen.  

 Het ontwikkelteam Bewegend leren is met een voorstel gekomen om te onderzoeken op 

welke manier we Bewegend leren het beste kunnen gaan inzetten.  

 Het ontwikkelteam OGW/HGW heeft een verbeterplan voorgesteld over het nog beter 

systematisch volgen van kinderen op ontwikkeling en resultaat.  

Handen wassen i.p.v. handgel 

Het beleid bij De Zuidwester is momenteel dat de kinderen bij binnenkomst hun handen 

desinfecteren met handgel. Vanuit het RIVM is het advies om dit niet voor langere tijd te doen. Zij 

geven aan dat kinderen het beste hun handen kunnen wassen met water en zeep. Desinfecterende 

handgel hoeft alleen te worden gebruikt wanneer er voor een langere tijd geen plek is om je handen 

met water en zeep te wassen. Vandaar dat wij hebben besloten om na de herfstvakantie de kinderen 

bij hun eigen klaslokaal hun handen met water en zeep te laten wassen.  

 

Lodewijk Asscher leidt Lagerhuisdebat en neemt manifest onderwijzers alsnog in ontvangst.  

 

Hij zou al eerder komen, maar moest afzeggen. Maandag kwam PvdA-leider Lodewijk Asscher alsnog 

naar Castricum voor ’een Lagerhuisdebat’ over de toekomst van het onderwijs. 

Het debat was opgezet door de basisscholen van Isob met scholen in de hele regio, maar vond plaats 

in het Clusius College.  

Elke Isob-school stuurde een afgevaardigde. De Zuidwester werd door onze juf Inge 

vertegenwoordigd. Wie er vanwege het toegestane aantal van dertig personen niet bij kon zijn, kon 

op school het debat volgen via een livestream. 

De komst van Asscher volgde uit een actie begin dit jaar van de Isob-scholen die een manifest 

hadden opgesteld om het onderwijs te verbeteren. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Kabouterpad kleuters 

De kleuters hebben met veel plezier het kabouterpad gedaan! Groep 8 heeft heel goed geholpen met 
de begeleiding van de spelletjes. We hebben gevlogen op een bezemsteel, gezeten op een 
paddenstoel, een spinnenweb en een slakkenhuisje gemaakt. Ook was er kaboutertjesthee en 
pompoensoep. Al met al een heel gezellige ochtend! 

 

 

 

 



 
Stagiaires 

In het eerste semester van dit schooljaar zijn er 6 stagiaires bij ons werkzaam op De Zuidwester. 

Behalve dat wij vinden dat in het kader van het lerarentekort het noodzakelijk is om stagiaires goed 

op te leiden zodat we er in de toekomst voldoende goede leerkrachten erbij krijgen, is het daarnaast 

ook een hele waardevolle aanvulling in de groep.  

 

Hierbij stellen zij zich aan u voor.  

 

Groep 1/2 

Ik ben Nikki Dingerdis en ik ben één van de stagiaires van groep 1/2. Ik ben 21 
jaar en kom van origine uit Heiloo. De Zuidwester is mijn oude basisschool. Het 
is erg leuk om hier nu als ‘juf’ rond te lopen. Ik kom het hele jaar in deze groep 
stagelopen op de maandag en de dinsdag. Vanaf eind januari komt daar ook de 
woensdag bij. 
Op dit moment ben ik 4e jaars pabo student, ik zit dus in het laatste jaar van 
mijn opleiding. Dit betekent dat dit mijn afrondende stage is. Ik zal steeds meer 
taken van de leerkracht gaan overnemen. 
Buiten lesgeven om, vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te gaan softballen. Ik 
speel bij Double Stars Heiloo met het gezelligste team. Ook vind ik het leuk om 
te fotograferen, mensen of natuur. Verder hou ik erg van muziek luisteren en 
teken ik soms. 
Ik heb veel zin in het aankomende jaar en ik zie u vast een keer bij de deur! 
 
Beste ouders, 
Mijn naam is Daphne Bruschke, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Egmond aan den Hoef. Ik ben nu de 
stagiaire van Josephine, bij de kleuters. Ik heb vorig jaar ook al stage gelopen op de Zuidwester dus 
wellicht dat een aantal van jullie mij al kent.  
Ik zit nu in het derde jaar van mijn opleiding de Universitaire pabo. De opleiding is een combinatie 
van Pedagogische wetenschappen en de pabo. Deze opleiding biedt veel uitdaging en is een fijne 
koppeling van theorie en praktijk. Ik vind het super leuk om met kinderen te werken en om hen te 
helpen.  
Naast mijn opleiding werk ik met veel plezier in de bediening in een restaurant in Egmond aan zee. 
Verder ben ik graag bezig met sporten, koken, winkelen en geniet ik vooral van het samenzijn met 
vrienden, vriendinnen en familie.  
 

Daarnaast is er in groep 1/2 dagelijks nog een verpleegster van Kids 2 Care 

aanwezig in de klas. Dit is ten behoeve van een leerling uit de groep die 

begeleiding bij medische handelingen nodig heeft. Het zijn vijf 

verschillende dames. Soms helpen ze mee met een spelletje of 

knutselwerkje. Ze zitten meestal aan een bureau bij het raam, zodat ze 

goed zicht op hun cliëntje hebben. https://www.kids2care.nl 

 

 

 

https://www.kids2care.nl/
https://www.kids2care.nl/home-nl/


 
Groep 3 

Hoi! Ik ben Siebe Adrichem, 18 jaar en ik loop sinds 

kort stage in groep 3 bij Linda en Esther, ik ben er elke 

maandag en soms heb ik een stageweek. Ik ben 

tweedejaars op de iPabo in Alkmaar. Wat mij het leukst 

aan groep 3 lijkt is de duidelijke vooruitgang van de 

leerlingen. Als de kinderen in groep 3 komen kunnen 

de meesten nog niet lezen, schrijven en rekenen, als ze 

dan aan het eind van het jaar naar groep 4 gaan zie je 

heel duidelijk resultaat. Vooruitgang van leerlingen 

zien vind ik het leukst aan lesgeven.  

Mijn vrije tijd besteed ik het liefst met een board onder mijn voeten. Dat kan van alles zijn, 

bijvoorbeeld: golfsurfen, kitesurfen, skateboarden, snowboarden of suppen. Lesgeven vind ik echt 

superleuk, daarom heb ik van mijn hobby's ook mijn werk gemaakt. Ik geef kitesurf-, golfsurf- en sup 

lessen. In de zomer vind je mij vooral op het strand in Castricum, ik begeleid in de zomervakantie 

surfkampen voor kinderen en daar haal ik ook heel veel plezier uit! 

Ik heb er alle vertrouwen in dat ik een leuke tijd op de Zuidwester ga hebben! 

 

Groep 4 

Mag ik mij even voorstellen? De leerlingen hebben al kennis met mij 

gemaakt, alleen jullie nog niet! Ik ben Maxwell Kievit, 18 jaar en 2e jaars 

student aan de iPabo in Alkmaar. Deze periode mag ik tot eind januari 

2021 bij juf Julia in groep 4 stagelopen. Mijn vaste stagedag is maandag 

met af en toe een stageweek. Uiteraard heb ik hier veel zin in en 

hopelijk komt er nog een mogelijkheid waarbij ik ook persoonlijk kennis 

kan maken met jullie! 

 

 

 

 

Groep 5 

Hoi allemaal, 

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Renée van 

Strien, eerstejaars student op de pabo van Inholland 

Alkmaar. Het komende half jaarloop ik op de dinsdag 

stage bij juf Silvia in groep 5.  

Ik ben 23 jaar oud en kom uit Heiloo. Ik wil dolgraag juf 

worden en ik ben erg enthousiast over het feit dat ik 

mag beginnen met stage lopen in deze gezellige klas! 

Ik hoop veel van de juf en de kinderen te leren. 

 



 
Groep 8 

Hallo, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Pieter Bult. Ik ben 

twintig jaar en zit nu in het eerste jaar van de Pabo op Inholland 

Alkmaar. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten en gitaar 

te spelen. Elke donderdag sta ik bij juf Inge in groep 8. Ik hoop er 

een leuk half jaar van te maken! 

 

 

 

 

 

Bericht van onze bestuurder Robert inzake beleid Zwarte Piet 

Ik vind het van belang dat voor alle ISOB scholen hetzelfde geldt en dat we binnen de Stichting één lijn 

volgen. Dit heeft mij tot het volgende besluit gebracht: Het Sinterklaasfeest is een feest voor alle 

kinderen. De scholen die onder de ISOB vallen maken alleen nog maar gebruik van roetveegpieten. 

Versieringen en afbeeldingen die in de school gebruikt worden, worden hiermee in lijn gebracht. Ook 

het bijvoeglijk naamwoord zwarte wordt in teksten niet meer gebruikt in relatie tot Piet.  

 

Herfstvakantie 

Komende vrijdag om 14.00 uur begint voor de kinderen van De Zuidwester de herfstvakantie en wij 

zien ze weer graag terug op maandag 19 oktober. Wij wensen u en de kinderen een hele fijne 

vakantie toe! 

Wij hopen u met deze brief weer voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen en/of 

opmerkingen hebben, dan horen wij die heel graag van u.  

Met vriendelijke groet, 

Team van De Zuidwester 

 

 

 


