
 
 

Oktober 2022 

 

Beste ouders, kinderen en betrokkenen van De Zuidwester, 

 

Start schooljaar 

Inmiddels zijn we alweer 6 weken lekker aan de slag. De herfst is begonnen en sommige groepen 

werken dan nu ook met dat thema. Iedereen is weer goed gewend aan het ritme en de 

herfstvakantie staat voor de deur. Corona steekt hier en daar nog wel de kop op maar gelukkig zijn 

de meeste kinderen en leerkrachten er niet zo lang door afwezig. Kortom, het waren al fijne eerste 

weken!  

 

Kinderboekenweek 

 
De Kinderboekenweek is inmiddels in volle gang, de school kleurt heerlijk groen en we starten de 

dag met Gi-Ga-Groen van Kinderen voor Kinderen. Een greep uit de activiteiten:   

- “De hele school groen”, wat waren alle kinderen mooi verkleed woensdag!  

- Samen voorlezen, de groepen gaan aan elkaar voorlezen, klein en groot door elkaar.  

- Kleedjes markt, op woensdag 12 oktober van 13:15-13:45 uur.  

Alle kinderen mogen die dag boeken/strips meenemen die ze willen verkopen. Graag 

voorzien van een prijs. Dit kan variëren van 0,10 cent tot max 1,50 euro per boek.  

Deze dingen zijn handig om mee te hebben: 

-een kleedje  

-wisselgeld 

-een tasje   

We hopen dat het mooi weer is en we de kleedjesmarkt op het schoolplein kunnen houden. 

Anders kunnen dekinderen verkopen in de aula en in de gang bij groep 1/2.Voor de kinderen 

van groep 1 t/m 3 is het erg fijn als er een ouder of andere volwassene bij isdie hen kan 

begeleiden bij het (ver)kopen. 

 

Bibliotheek op school  

Vanuit een subsidie van de gemeente Heiloo mogen wij als school voor een 

gereduceerd tarief meedoen met “De bibliotheek op school”. Dit houdt in dat er 

een extra aanbod komt vanuit de bibliotheek, maar ook dat de bibliotheek 

Heiloo onze eigen schoolbibliotheek gaan beheren. Concreet betekent dit dat 

onze collectie uitgebreid gaat worden, dat we straks met een “echt” 

uitleensysteem gaan werken en dat er een leesconsulent aan de school 

verbonden wordt waardoor we het leesonderwijs nog verder kunnen verbeteren.  



 
Plezier in lezen is een van de belangrijkste onderdelen van goed leren lezen. Weet dan ook dat een 

lidmaatschap voor de bibliotheek in Heiloo altijd gratis is voor kinderen!  

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf staat gepland voor 3 november. Broertjes en zusjes van Zuidwesterkids die (nog) 

niet op De Zuidwester zitten kunnen wel samen op de foto. We doen dit op 3 november om 8.15u.  

 

Gezonde school  

De Zuidwester is een gezonde school. Dit houdt in dat we extra bewegen tijdens 

de dag, aandacht hebben voor gezonde voeding en het belang van bewegen, 2 

keer per week gymmen en gedurende het jaar extra activiteiten organiseren om 

bewegen bij kinderen te stimuleren.  

In het kader van de gezonde school willen we u ook vragen om uw kind zo veel 

mogelijk gezonde voeding mee te geven naar school. Alvast bedankt!  

 

Materialen voor de techniekkast 

Voor het vullen van onze techniekkast zijn we op zoek naar kurken en kleine keien. Mocht u deze 

nog thuis hebben dan ontvangen we ze graag! Alvast bedankt.  

 

Terugkoppeling oudercafé 

Op 14 september hadden we het eerste oudercafé. Ongeveer 12 ouders hebben gezellig koffie en 

thee gedronken en ondertussen hebben we met elkaar een aantal vragen verkend Hieronder een 

kleine impressie. Op 1 december staat het volgende oudercafé gepland, zien we u daar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisseling in leerkrachten 

Helaas is juf Irene nog steeds ziek, tot nu toe hebben we dat tijdelijk op kunnen vangen met 

invallers. Na de herfstvakantie vinden er een paar wisselingen plaats. Groep 4 en groep 5 worden 

gecombineerd op 4 dagen van de week. Juf Silvia en juf Linda zullen deze groep draaien en hierbij 

ondersteund worden door juf Carin. Juf Irma gaat na de herfstvakantie groep 1 en 2 draaien op de 

dinsdagen en woensdagen.  

 

Ouderhulpformulier  

U heeft inmiddels ook allemaal een link ontvangen voor het inschrijven van ouderhulp voor allerlei 

activiteiten bij ons op school. Zonder ouderhulp kunnen we deze activiteiten niet organiseren dus 

we hopen dat u zich allen inschrijft. Bedankt alvast!  
 

Agenda voor de komende periode 

Datum  Voor groep: Wat gaat er gebeuren  

10 oktober  4/5 9.00u groepsoptreden 

12 oktober  Alle  13.45u boekenmarkt 

13 en 14 oktober  Alle  Studiedagen dus kinderen vrij  

17 t/m 21 oktober  Alle  Herfstvakantie 

25 oktober  - OR vergadering 

3 november  Alle  Schoolfotograaf  

9 november  5 t/m 8 Engels Taaldorp 

11 november  Alle  Sint Maarten  

21 november  Alle  Studiedag, alle kinderen vrij 

 

 

 

Met vriendelijk groet,  

Het team van De Zuidwester 

 

 


