
 
16 maart 2021 

 

Beste ouders van de kinderen op De Zuidwester, 

 

Opening Kinder Kunst Museum 2021 

Vorige week is het startsein gegeven voor de virtuele editie van ons Kinder Kunst Museum 2021.  De 

week werd geopend met dit introductiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=TLh7rjdyuAU 

Het thema van dit jaar is: ONZE WERELD. De kinderen gaan creatief aan de gang met onderwerpen 

zoals: Onder water – in de lucht – onder de grond – bergen en vulkanen – de oertijd – de Noord- en 

Zuidpool – jungle en oerwoud en misschien nog wel meer.  

Alle kunstwerken worden tentoongesteld in een virtueel museum.  In de week van 12 april gaat deze 

online.  Tegen die tijd krijgt u via de mail een link toegestuurd.  

  

Toetsen 

Nadat de kinderen weer op school waren, hebben we zoals u weet alsnog de IEP toetsen 

afgenomen.  Chapeau aan u, de kinderen en leerkrachten om de groei die de meeste kinderen 

ondanks Covid hebben doorgemaakt. 

 

Studiedag op 6 april 

U heeft een extra lang Paasweekend omdat er 1 studiedag gepland is na de Paasdagen, te weten op 

dinsdag 6 april.  

 

ISOB-film Superjuf 

Met trots presenteert de ISOB de ISOB-film Superjuf! U kunt deze film bekijken via de link 

https://vimeo.com/522236068. 

In aanloop naar de verkiezingen van 17 maart wilde de ISOB de kans niet voorbij laten gaan om de 

politiek nogmaals aan haar zorgplicht voor het basisonderwijs te herinneren. Om die reden wordt 

SUPERJUF onder de aandacht gebracht bij alle politieke partijen en onderwijsorganisaties. 

   

Leesweken 3 maart t/m 9 mei 

Van 3 maart t/m 9 mei zijn de leesweken. Ook De Zuidwester besteedt hier aandacht aan.  

 

Vanaf dit jaar is de Kinderjury de lezersprijs van het 

bekendste merk in de boekensector: de 

Kinderboekenweek. Tijdens de Leesweken gaan kinderen 

van 6 t/m 12 jaar lekker lezen. In de Stemweek bepalen 

zij het beste boek gekozen door kinderen. 

Lezen is leuk, dat weet u als geen ander. De meeste kinderen ook! Om dat zo te houden helpt de 

Kinderjury kinderen ervaren dat lezen leuk is. Drie dingen zijn daarvoor van belang: 

• het gevoel dat je iets goed kunt (competentie), 

• iets samen kunnen doen (verbinding) en 

• zelf invloed hebben (autonomie).  

https://www.youtube.com/watch?v=TLh7rjdyuAU
https://vimeo.com/522236068


 
Met zelf kiezen, samen lezen en samen over boeken praten biedt de Kinderjury precies dat! 

  

Kinderen stemmen op hun favoriete boek 

Vanaf 3 maart tot en met 9 mei zijn de Leesweken van de Kinderjury, de lezersprijs van de 

Kinderboekenweek. 

We roepen op om op school, thuis of in de bibliotheek zoveel mogelijk boeken te lezen.  Alle boeken 

die verschenen zijn in 2020 doen mee. Om kinderen te helpen kiezen is er ook een Tiplijst. De Tiplijst 

bestaat uit 25 boeken per leeftijdscategorie: 6-9 jaar en 10-12 jaar. 

Klik hier voor de Tiplijsten.  

10 tot en met 17 mei 2021 kan er  gestemd worden op alle favoriete boeken uit 2020, in twee 

leeftijdscategorieën: van 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.  

De uitreiking van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury vindt op 23 juni 2021 plaats. 

Voor meer informatie kunt u op de website https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/ kijken. 

 

Vertrek van Renske en Mireille, start van Annika 

Na 15 maanden gewerkt te hebben voor De Zuidwester, is het afscheid nabij. 

Dinsdag 30 maart is onze laatste werkdag. 

Met pijn in het hart nemen wij afscheid, we zullen De Zuidwester nooit vergeten. 

Wat was het fijn met de kinderen uit Heiloo en wat was het mooi om met dit fijne team aan de 

schoolontwikkeling te werken. 

U begrijp dat De Zuidwester voor ons ook altijd gekoppeld is aan Covid. Wie had bij aanvang in 

januari 2020 kunnen denken wat een dergelijk virus voor de kinderen, u en leerkrachten kon 

betekenen. Het thuisonderwijs, het gedeeltelijk onderwijs geven aan halve groepen en de 

hygiënemaatregelen waren nieuw voor iedereen. Doordat volwassenen niet meer in school mogen 

komen, is er veel minder contact met u gelegd dan gewenst. 

Kortom het is een intensieve en roerige tijd geweest op een heel fijne school, waarbij wij nu het 

stokje doorgeven aan Annika. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van De Zuidwester 

 

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/

