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Beste ouders, kinderen en betrokkenen van De Zuidwester, 

Na een fijne kerstvakantie zijn we deze week weer goed gestart!  

Hierbij de nieuwsbrief van januari.  

 

Terugkoppeling studiedag 21 november 

Op deze dag zijn we met het team verdergegaan met het onderzoeken en uitproberen hoe onze 

lessen nog effectiever kunnen zijn en nog beter aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. We 

hebben hiervoor instructie gekregen van een expert vanuit een onderwijsadviesbureau. Ook is deze 

expert in de maand december bij alle leerkrachten in de klas geweest om een les te observeren en 

hier sterke en ontwikkelpunten uit te halen. Ook de leerkrachten blijven leren!  

 

Schooljudo bij de HiRo lessen 

Het loopt qua organisatie niet altijd soepel met de schooljudo maar we zien de kinderen ervan 

genieten! Fysiek ervaren waar jouw grenzen en die van een ander liggen is heel waardevol. Meester 

Thijmen is een heel ervaren judomeester en leert onze kinderen van groep 4 tot en met 8 de basis 

van de judosport aan.  

Op woensdag 18 januari is het kijkles voor ouders, u heeft hierover een berichtje ontvangen via de 

schoolapp.  

 

Terugkijken op alle feesten van december  

December stond natuurlijk in het teken van het Sinterklaasfeest en de Kerst. Wat was het sfeervol en 

gezellig op school! De surprises mochten ruim van tevoren gebracht worden en dat leverde 

prachtige resultaten op waar de kinderen heel vaak naar kwamen kijken. De Kerstmarkt verliep 

soepel met een mooi resultaat en dat ook het jeugdjournaal er een item over maakte was helemaal 

fantastisch! Mocht u het nog terug willen kijken, hierbij de link 

https://jeugdjournaal.nl/uitzending/71502-avondjournaal.html 
 

Starten met groepsdoorbroken lezen  

Vanaf maandag 16 januari starten we met groepsdoorbroken lezen. De goede lezers gaan bij elkaar 

zelfstandig lezen en de lezers die nog wat extra oefening kunnen gebruiken gaan met elkaar in 

maatjes lezen. Groepsdoorbroken betekent dat we dit niet allemaal in onze eigen groep doen maar 

dat we dit met verschillende groepen samen doen! Dat maakt het extra leuk. We hopen hiermee te 

bereiken dat kinderen meer (hardop) lezen, meer leesplezier ervaren doordat ze samen lezen en dat 

het lezen hierdoor makkelijker gaat.  

Om het groepsdoorbroken lezen succesvol te maken is het noodzakelijk dat alle kinderen er op tijd 

zijn zodat we om 8.30 ook echt kunnen starten. Bij deze dus nog even een oproep om ervoor te 

zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn.  

 

 

 

https://jeugdjournaal.nl/uitzending/71502-avondjournaal.html


 
Thuis lezen 

We investeren dit schooljaar behoorlijk in ons leesonderwijs. We lezen meer op school, we starten 

met maatjeslezen, de Bieb Op School wordt geïntroduceerd en we breiden onze boekencollectie 

flink uit. Toch horen we steeds vaker dat kinderen thuis niet of nauwelijks meer lezen.  

Lezen is heel belangrijk voor de leesvaardigheid maar ook voor de woordenschat en het leesbegrip 

van kinderen. Een half uurtje per dag thuis lezen helpt dus enorm bij hun ontwikkeling! We willen u 

dan ook vragen om hier aandacht aan te besteden thuis. Een bezoek aan de bieb, samen (voor)lezen 

en dergelijk is fijn! Ook als uw kind lezen niet zo leuk vindt blijft het belangrijk om het wel te doen! 

Hoe meer een kind leest, hoe makkelijker het gaat, hoe meer een kind van het verhaal begrijpt en 

hoe meer plezier het kind tijdens het lezen beleeft.  

 

PR commissie 

Om onze leuke school nog beter bekend te maken onder de ouders in Heiloo zijn we op zoek naar 

ouders die ervaring hebben in of affiniteit hebben met PR. Mocht u dit hebben en het lijkt u leuk om 

op deze manier een steentje bij te dragen op school, meldt u dan aan via een mailtje naar 

info.zuidwester@isobscholen.nl. Alvast bedankt!  

 

Agenda voor de komende periode 

Datum  Voor groep: Wat gaat er gebeuren  

Van 16 januari tot en met 10 
februari  

3 t/m 8  IEP toetsen  

17 januari  Alle  Studiemiddag, de kinderen zijn vanaf 12u vrij 

18 januari  - Vergadering KinderMeeDenkRaad 

24 januari  - MR vergadering 

21 februari  Alle  Studiedag, kinderen vrij 

25 februari  Alle  Start Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Met vriendelijk groet,  

Het team van De Zuidwester 
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