
 
 

20 april 2021 

 

Beste ouders en kinderen van De Zuidwester, 

 

De eerste weken 

Op 1 april mocht ik hier beginnen als directeur, en na een paar weken kan ik alleen maar zeggen dat 

ik De Zuidwester als een heel fijne school ervaar! Wat een enthousiaste kinderen, betrokken 

leerkrachten en meedenkende ouders. Ik zie kinderen heel taakgericht werken en genieten van het 

actief leren wat hier aangeboden wordt.  

Op elke maandag tot en met donderdag zal ik op De Zuidwester aanwezig zijn, is er iets wat u wilt 

vragen, delen of vertellen, schroom dan niet om even contact op te nemen via 

annika.vandervaart@isobscholen.nl of het telefoonnummer van de school! 

 

Leerkrachten en vaccinaties 

In de afgelopen en de komende weken zullen een aantal van onze leerkrachten een oproep 

ontvangen om gevaccineerd te worden. Helaas hebben we geen invloed op de dag en het tijdstip 

van vaccineren. Ook merken we dat sommige leerkrachten 1 of 2 dagen wat last hebben van de 

vaccinatie. Mocht er een leerkracht afwezig zijn dan proberen we dit natuurlijk altijd onderling of 

met behulp van een invaller op te lossen. Dit lukt echter niet altijd. Mocht er een dag geen 

leerkracht voor de groep kunnen staan dan zullen we u dit per mail en in de schoolapp laten weten, 

er is dan op die dag geen les voor die groep en de groep kan dan helaas niet naar school komen. 

 

Formatie 

Ook nu zijn we weer druk bezig om te bekijken hoe we de leerkrachten zo goed mogelijk in kunnen 

zetten voor de groepen in het komende schooljaar. Zodra we daar duidelijkheid over hebben laten 

we het u weten!  

 

Pauzetijden leerkrachten  

Omdat we met een continurooster werken hebben de 

leerkrachten overdag weinig tot geen pauze, dit maakt dat 

we hebben besloten om van 14.00u tot 14.45u samen even 

te pauzeren. Oudergesprekken en dergelijke vinden dan 

plaats na 14.45u. We begrijpen dat dit voor u als ouder niet 

altijd even ideaal is, onze excuses alvast voor het ongemak.  

 

Studiedag 6 april  

Op 6 april hebben we als team met elkaar een online studiedag gehad, we hebben afspraken 

gemaakt over de formatie, besproken welke ontwikkelingen we in gang willen zetten de komende 

periode en een online tekencursus gehad om het Kunst en Cultuur aanbod voor de kinderen nog 

meer te verstevigen. 
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We hebben afgesproken dat we de komende tijd gaan kijken hoe we ons rekenonderwijs nog meer 

kunnen verbeteren zodat de kinderen nog beter leren rekenen. Over het hoe en wat houden we u 

op de hoogte!  

 

Zelftesten 

Zoals jullie in het nieuws hebben kunnen horen/ lezen krijgen alle basisscholen in Nederland 

zelftests voor het personeel. Personeelsleden van de school kunnen zichzelf thuis dan testen om 

eventuele Coronabesmettingen vroegtijdig op te kunnen sporen. Het afnemen van de zelftesten is 

altijd op vrijwillige basis, maar een ieder wordt wel met klem gevraagd om een positieve uitslag te 

delen met de school. Op het moment dat een leerkracht positief thuis test moet altijd nog een test 

vanuit de GGD worden afgenomen voordat deze test als definitief positief kan worden aangemerkt 

en we hier als school naar kunnen handelen. Uiteraard blijf de leerkracht bij een positieve test thuis 

en nemen we op school de passende maatregelen. Bij vragen, stel ze gerust!  

 

Vrije dagen dit schooljaar 

Hierbij een overzicht van de vrije dagen voor de kinderen dit schooljaar naast de aankomende 

meivakantie. 

Hemelvaart   13 en 14 mei 

2e pinksterdag   24 mei 

Studiedag   3 juni 

Studiedag   22 juni 

Zomervakantie   12 juli tot en met 20 augustus 

 

Meivakantie 

Op vrijdagmiddag 23 april om 14.00u start de meivakantie. De kinderen hebben 2 weken vrij en we 

zien ze heel graag op maandag 10 mei weer op school! Fijne vakantie voor iedereen!  

 
 

Met vriendelijk groet,  

Het team van De Zuidwester 

 


