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Beste ouders, kinderen en betrokkenen van De Zuidwester, 

De herfst is in volle gang, het plein ligt vol met bladeren en eikels en de Zuidwesterkids spelen hier 

heerlijk mee! Langzaam werken we toe naar alle feestdagen die bij de herfst- en wintermaanden 

horen. Er hangen bijvoorbeeld alweer veel lampions in wording in de school! Hierbij de nieuwsbrief 

van november.  

 

Terugkoppeling 2- daagse team 

Voor de herfstvakantie waren alle kinderen twee dagen vrij. Fijn wat extra vrije dagen zodat de 

herfstvakantie wat langer duurde.  

De leerkrachten hadden toen een tweedaagse teamtraining. Wat hebben we in die twee dagen veel 

kunnen doen!  

- We hebben veel van onze kwaliteitskaarten bijgewerkt. Hierop schrijven we hoe het 

lesgeven en alles eromheen op onze school wordt vormgegeven.  

- We hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe we nog beter onze instructie op de leerlingen 

kunnen afstemmen. 

- Ook hebben we een expert op bezoek gehad die ons meenam in de cognitieve functies van 

kinderen. Zij legde ons uit welke behoefte er bij kinderen onder kan liggen als ze blokkeren. 

Dit gaf veel inzicht!  

- We hebben ambities opgesteld voor de ondersteuning van onze kinderen, welke extra 

ondersteuning kunnen en willen we bieden aan kinderen waarbij de ontwikkeling niet 

vanzelfsprekend verloopt.  

- En we hebben gewerkt aan onze teambuilding, het is al een fijn team maar zo kunnen we 

nog professioneler met elkaar samen werken zodat we onze leerlingen maximaal kunnen 

helpen.  

 

Muziek- en musicallessen 

Alle groepen krijgen tot aan de kerstvakantie extra muziek en musicallessen! Groep 1 tot en met 6 

krijgt muziekles en groep 7 en 8 bereiden zich met de musicallessen extra goed voor op de kerst- en 

eindmusical.  

 

Schooljudo bij de HiRo lessen 

Onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling bij de kinderen heet HiRo. Bij deze methode 

horen ook judolessen. In deze lessen leren kinderen grenzen van zichzelf en een ander te herkennen, 

weerbaar te worden en oefenen ze met de eerder besproken doelen in de klas. De lessen starten 

vanaf 23 november voor de groepen 4 t/m 8.  

 

Groep 8 bereidt zich voor op het VO 

Voor groep 8 geldt dat ze zich in deze periode van het jaar oriënteren op hun vervolgschool. Ze 

bezoeken voortgezet onderwijsscholen, er zijn informatieavonden voor ouders bij ons op school en 

de andere scholen van het ISOB in Heiloo. 



 
 

Positive behavior support (PBS) 

Op De Zuidwester werken we met PBS, we proberen zoveel mogelijk het kind positief te benaderen 

door de focus te leggen op gewenst in plaats van ongewenst gedrag. De scholing van het team is 

alweer even geleden. Vandaar dat het team een opfriscursus krijgt op donderdag 8 december na 

schooltijd. Omdat we ouders ook graag willen betrekken in deze benaderingswijze en het voor 

ouders fijn kan zijn om te weten hoe we dat op school doen organiseert de trainer PBS een 

ouderavond hierover bij ons op school. De datum ligt nog ver weg maar wellicht is het fijn deze 

alvast in de agenda te noteren! Deze avond is op 7 maart 2023.  

 

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!  

 

Taaldorp verplaatst van 9 naar 14 november 

In verband met de muzieklessen voor groep 1 t/m 6 moeten we de Engels Taaldorp dag verplaatsen. 

In plaats van 9 november wordt dit nu 14 november. Op deze dag “dompelen” we onze leerlingen 

onder in de Engelse taal. Er worden Engelse boeken (voor)gelezen, Engelse spelletjes gespeeld, 

Engelse liedjes gezongen en de bovenbouwleerlingen doen zelfs een Engelse escaperoom!  

 

Ouderhulpformulier  

Veel ouders hebben zich al ingeschreven voor de ouderhulp! Mocht u dit nog niet gedaan hebben 

dan willen we u vragen dit alsnog te doen, bedankt alvast!   
 

Agenda voor de komende periode 

Datum  Voor groep: Wat gaat er gebeuren  

3 november  Alle  Schoolfotograaf  

14 november  5 t/m 8 Engels Taaldorp 

11 november  Alle  Sint Maarten  

21 november  Alle  Studiedag, alle kinderen vrij 

23 november  4 t/m 8 Start schooljudolessen 

5 december  Alle  Sinterklaasviering 

12 december  - Ouderraadvergadering 

22 december  Alle  Kerstdiner 

 

 

 

Met vriendelijk groet,  

Het team van De Zuidwester 
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