
 
 

31 mei 2021 

 

Beste ouders en kinderen van De Zuidwester, 

 

De laatste periode naar de zomervakantie 

Wat gaat een schooljaar toch snel! Nog een paar weken en dan beginnen we aan de zomervakantie. 

Voordat het zover is wordt er in de school door kinderen en juffen nog hard gewerkt, geleerd en 

gespeeld. Zo is groep 8 weer terug van kamp, heeft de bovenbouw een coole sportdag gehad, zijn 

we vandaag begonnen met het maken van de IEP toetsen voor het einde van het schooljaar, krijgen 

alle kinderen een rapport en spreken we met ouders nog over hoe het op school en thuis gaat. 

Hieronder weer de informatie voor de komende maand(en). 

 

Schoolreisje en kamp groep 7 

Helaas hebben we als team moeten besluiten om dit schooljaar geen schoolreis voor groep 1 tot en 

met 6 en kamp voor groep 7 te organiseren. We balen er ontzettend van dat het niet door kan gaan 

en begrijpen heel goed dat dit een teleurstelling is voor de kinderen. Nog altijd is de richtlijn dat er 

geen grote reisbewegingen mogen plaatsvinden waarbij de bubbels van de groepen verbroken 

wordt, dus niet met kinderen in auto’s of meerdere groepen in een bus.  

We hopen dat we voor alle groepen aankomend najaar weer kamp of schoolreis kunnen 

organiseren, dat duurt gelukkig niet zo lang meer.  Voor groep 8 hebben we een uitzondering 

gemaakt om het voor hen het laatste jaar is.  

Wel zijn we nog druk bezig om een leuke dag op school te organiseren voor alle kinderen, zodra 

hierover meer bekend is laten we het u weten! 

 

IEP eindtoetsen 

Ondanks dat het niet lang geleden is dat we de IEP midden toetsen hebben afgenomem, (deze zijn 

toen verschoven in verband met de lockdown) zijn we vandaag begonnen met het afnemen van de 

IEP eindtoetsen. Als we de uitkomst van deze toetsen hebben geanalyseerd hebben we een goed 

beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Zo kunnen we aan het begin van het nieuwe schooljaar 

precies daar starten waar de kinderen zijn gebleven.  

 

Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2021-2022 

Het vakantierooster en de data van de studiedagen zijn met het team en de MR besproken, u vindt 

ze hieronder.  

Vakantie/ vrije dag  1e dag  Laatste dag 
Studiedag 1  4 oktober 2021 4 oktober 2021 

Herfstvakantie 18 oktober 2021 22 oktober 2021 

Studiedag 2 25 november 2021 25 november 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  21 februari 2022 25 februari 2022 

Studiedag 3 23 maart 2022 23 maart 2022 



 
2e Paasdag  18 april 2022 18 april 2022 

Meivakantie 25 april 2022 6 mei 2022 

Studiedag 4  17 mei 2022 17 mei 2022 

Hemelvaart  26 mei 2022 27 mei 2022 

2e Pinksterdag  6 juni 2022 6 juni 2022 

Studiedag 5  8 juli 2022 8 juli 2022 

Zomervakantie  18 juli 2022 26 augustus 2022 

 

Formatie 

Zoals al aangekondigd zijn we druk bezig geweest met de formatie voor komend schooljaar. Deze zal 

er als volgt uitzien.  

Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

1 / 2 Josephine Josephine Josephine Josephine Josephine 

3 Linda Linda Esther Esther Esther 

4 Silvia Silvia Silvia Irma Silvia 

5 Julia Julia Julia Julia Irma 

6 Danielle Danielle Danielle Sandra Sandra 

7 Frederike Frederike  Vacature* Frederike Frederike 

8 Marjolein Marjolein/ 

Inge 

Inge Inge Inge 

IB**   Marjolein Marjolein  

OA** Lionne Lionne    

Directie Annika Annika Annika Annika  

*Voor deze vacature wordt op dit moment door het ISOB gezocht naar de beste kandidaat, op het 

moment van schrijven is echter nog geen naam bekend. Zodra we meer weten brengen we de 

kinderen en ouders van deze groep op de hoogte.  

** IB= intern begeleider, Marjolein begeleidt leerkrachten, ouders en kinderen als het basisaanbod 

in de groep niet (meer) toereikend is. Ook coördineert zij alles rondom de afname van toetsen en de 

analyse hiervan.  

** OA = onderwijsassistente, Lionne helpt kinderen die meer instructie nodig hebben dan er in de 

groep aangeboden wordt.  

 

Afmelden via de schoolsunited app 

Tot nu toe meldde u uw kind af via de telefoon bij ons op school als hij of zij een dagje afwezig/ ziek 

was. Omdat in de app van Schoolsunited de module “absenties” is vrijgekomen willen we deze gaan 

inzetten. Leerkrachten hebben zo sneller een overzicht van wie er die dag afwezig is en u kunt als 

ouder uw kind ook weer beter melden. We willen u dan ook vragen om deze mogelijkheid te gaan 

gebruiken. U vindt de “knop” in de Schoolsunited app. Mocht u hier niet uitkomen, schroom dan niet 

om even contact met de leerkracht te zoeken.  

Vindt u het prettiger om uw kind toch telefonisch af te melden dan kan dat uiteraard ook nog 

steeds.  



 
Ouderraad zoekt jou!  

Met de hoop maar ook de verwachting in ons achterhoofd dat we komend schooljaar weer meer 

voor en met de kinderen en ouders kunnen organiseren is de ouderraad van De Zuidwester op zoek 

naar versterking! Vindt u het leuk om mee te doen in het organiseren van alle activiteiten bij ons op 

school of heeft u hier vragen over, schroom dan niet en zoek contact met voorzitter van de OR, 

Lavinia (moeder van Riley groep 5) lavinia_stins@hotmail.com 

 

Samen spelen op de pleinen rondom de school 

De Willibrordschool, De Elckerlyc en De Zuidwester hebben prachtige pleinen die ook buiten 

schooltijd open en toegankelijk zijn voor kinderen om te spelen. Hier maken veel kinderen gelukkig 

gebruik van! Helaas merken we de laatste tijd dat dit niet altijd op een prettige manier gaat. 

Kinderen (en jongeren) zoeken de confrontatie met elkaar en klimmen op de daken van de scholen 

en schuurtjes. Lekkages zijn hierdoor inmiddels eerder regel dan uitzondering en het spel van 

kinderen wordt verstoord.  

Omdat we het plein wel graag open willen houden voor de kinderen die hier fijn kunnen spelen 

willen we u vragen om thuis eens het gesprek aan te gaan met uw kind(eren). Het gesprek over het 

belang van buiten spelen, maar ook het samen zorgen voor een fijn en veilig spel is voor onze 

kinderen belangrijk. Uiteraard zullen we hier op school ook aandacht aan besteden, maar het helpt 

om dit in gezamenlijkheid te doen.  

Mocht u hierover vragen hebben, schroom dan niet om ons te benaderen! 

 

ANWB verkeersplein 

Yes! We maken kans op een supermooi verkeersplein van de ANWB. Als we die winnen voor ons 

schoolplein kunnen we de kinderen nog beter voorbereiden om zelfstandige deelname aan het 

verkeer. Wil je ons helpen om deze te winnen? Breng dat jouw stem uit via: 

https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/?show=0&initiative=zuidwester&location=  

Maken jullie ook reclame bij opa’s/ oma’s/ buren/ vrienden/ kennissen/ etc? Elke stem helpt mee!! 

 

Reminder studiedag  

Denkt u eraan dat we op 3 juni en op 22 juni studiedagen hebben? De kinderen zijn op deze dagen 

vrij.  

 

Met vriendelijk groet,  

Het team van De Zuidwester 
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Nieuws vanuit FORTE 

Omdat we nauw samenwerken met FORTE kinderopvang zullen we vanuit deze organisatie ook 

nieuws opnemen in de oudernieuwsbrief. Dit keer een leuk initiatief voor in augustus. 

 

 

 


