
 
16 februari 2021 

 

Beste ouders van de kinderen op De Zuidwester, 

 

Corona en het winterweer 

Wat fijn om de kinderen weer te zien vanaf 9 februari.  

Diep respect aan de kinderen en u voor het Thuisonderwijs. 

Het was wel een rare start met het onverwachte winterweer.   

We weten dat we veel van uw flexibiliteit gevraagd hebben om andere risico’s te voorkomen.  

Daarnaast vragen we aan iedereen om de Coronamaatregelen goed in acht te nemen, zodat 

besmetting op school uitblijft en groepen niet in quarantaine hoeven. 

 

Oudergesprekken en rapport 

De oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 vinden direct na de voorjaarsvakantie plaats, van 1 

t/m 12 maart. De gesprekken vinden online via Teams plaats. U kunt zich hier vanaf dinsdag 16 

februari voor inschrijven via de SchoolApp. 

 

Op donderdag 11 maart krijgen de kinderen hun rapport mee.  

 

Gymles 

Volgens de richtlijnen mogen de kinderen gymmen. Na de voorjaarsvakantie worden de gymlessen 

weer opgestart. Geeft u de kinderen dan weer hun gymspullen mee op dinsdag en en vrijdag? 

 

Certificaat Gezonde school 

We zijn trots om u te kunnen vertellen dat De Zuidwester wederom het vignet Gezonde School voor 

Themacertificaat Bewegen en Sport behaald voor de komende drie jaren. Het vignet Gezonde School 

is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun 

leerlingen.  

 

Kinder Kunst Museum 

Op 8 maart is de opening van het jaarlijkse Kinder Kunst Museum project. Dit jaar is het thema Onze 

Wereld. De kinderen gaan dan met elkaar nadenken over hoe onze wereld eruit ziet en zullen als 

echte wereldburgers de wereld met elkaar gaan verkennen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld 

de jungle, woestijn, onder water, lucht, onder de grond, grotten en gebergtes, zee strand en 

eilanden, Noord -en Zuidpool. 

Op 14 april kan het Kinder Kunst Museum online bezocht worden door ouders, opa’ en oma’s en 

andere belangstellenden. Tegen die tijd zal u hierover geïnformeerd worden.  

Studiedag 12 maart 

Op vrijdag 12 maart hebben we een studiedag. Dit betekent dat u en de kinderen een lang weekend 

hebben.  

 



 
 

Nieuwe directeur Annika van der Vaart stelt zich voor 

Beste ouders, kinderen en leerkrachten,   

Met ingang van 1 april mag ik de directeur van jullie mooie school 

zijn! Middels deze brief zal ik me even voorstellen.  

Mijn naam is Annika van der Vaart. 

Geboren en getogen in Alkmaar kom ik uit een familie met veel 

affiniteit met onderwijs. Na mijn middelbare school was de PABO 

voor mij dan ook een logische keuze. Na jaren met veel 

enthousiasme en plezier in de klas te hebben gestaan en vele 

neventaken te hebben verricht in de school waar ik werkte heb ik de overstap naar een baan als 

basisschoolleider gemaakt. De laatste jaren heb ik dan ook gewerkt als directeur van een 

montessorischool in Hoogeveen.  

Op dit moment woon ik nog in Zwolle samen met Pam en onze twee dochters. Omdat de kust ons 

bleef trekken hebben we besloten om “terug” te verhuizen naar Noord-Holland. Vandaar dat we 

vanaf 1 april in Heiloo komen wonen. 

In mijn vrije tijd vind ik het fijn om actief bezig te zijn, ik rijd graag paard, maak tochtjes op de 

mountainbike en geniet van lange wandelingen. Daarnaast ga ik heel graag met mijn gezin op 

vakantie. We zijn dol op de zon maar skiën ook graag.  

In het onderwijs vind ik het belangrijk dat we echt naar kinderen kijken, echt naar ze luisteren om te 

zien waar ze mee bezig zijn en hierop in te spelen. Ieder kind heeft recht om gezien te worden en 

ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Instructies die je uitdagen, prikkelen en je aan 

het denken zetten om vervolgens zelf te kunnen toepassen wat je hebt geleerd. Om dit voor elkaar 

te krijgen moeten we in het onderwijs altijd kritisch blijven kijken naar ons eigen handelen. Wat 

deden we goed? Waar is ruimte voor verbetering? Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs altijd gaat 

om verbinding, verbinding als team, verbinding met de kinderen, de ouders en alle partijen die bij de 

school betrokken zijn. Als schoolleider werk ik graag samen, samen bouwen aan ontwikkeling en 

samen met het team, de ouders en de kinderen trots kunnen zijn op het resultaat van deze 

ontwikkeling.  

Voor eenieder die betrokken is bij de school is het belangrijk dat je weet wat er speelt op school, 

voor mij als directeur is het belangrijk om te weten waar de kinderen, de leerkrachten maar ook 

ouders mee bezig zijn. Laat het me weten! Heb je een vraag, een suggestie, een opmerking of wil je 

gewoon even kennismaken. Door de coronamaatregelen kan dit nog even niet door een open 

kantoordeur en een warme kop koffie, maar zoek me vanaf 1 april op door een telefoontje of een 

mailtje. 

Tot 1 april, ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet,  

Annika van der Vaart  



 
 

Voor nu wensen wij iedereen een heel goede voorjaarsvakantie toe. 

We zien de kinderen weer op 1 maart. 

Namens het team van De Zuidwester 

 


