
 
 

Augustus 2021 

 

Beste ouders en kinderen van De Zuidwester, 

 

En toen was de vakantie alweer bijna voorbij… we hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad 

en lekker uitgerust zijn voor het nieuwe schooljaar. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor en 

hebben er zin in!! 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022 

 

Start schooljaar 

Na 6 weken vakantie is het fijn om weer naar school te gaan! We willen 

dan ook graag gezellig met z’n allen starten aanstaande maandag. Alle 

kinderen mogen zich tussen 8.20u en 8.30u verzamelen op het plein 

aan de kant van de hoofdingang van de school, alle leerkrachten zullen 

de kinderen daar ook opwachten. Onder begeleiding van muziek 

verwelkomen we de kinderen weer op school. 

Omdat volwassenen wel nog anderhalve meter afstand moeten houden, willen we ouders vragen 

hier alert op te zijn op het plein, bij voorbaat dank! 

 

Algemene ouderavond   

In de derde week van het schooljaar organiseren we een informatieavond in de groep. Tijdens deze 

avond zullen we u vertellen wat er dit jaar op de planning staat, wat de kinderen gaan leren in dit 

schooljaar en hoe dat eruitziet. Ook kunt u daar groep gerelateerd vragen stellen. In verband met de 

corona maatregelen splitsen we iedere oudergroep op in 2 groepen, u ontvangt van de leerkracht de 

precieze tijd waarop u verwacht wordt. Hieronder al wel vast een schema met de datum per groep.  

Groep Datum 

Groep 1 en 2  Woensdag 8 september 

Groep 3 Woensdag 8 september 

Groep 4  Dinsdag 7 september 

Groep 5  Dinsdag 7 september 

Groep 6  Dinsdag 7 september 

Groep 7  Maandag 6 september 

Groep 8  Donderdag 9 september 

 

Start gesprekken 

In de 2e en 3e week van het schooljaar vinden de startgesprekken met de leerkracht(en) plaats. U 

ontvangt hiervoor dinsdag 24 augustus na 15u de mogelijkheid om in te schrijven. Vanaf groep 5 

gaan de kinderen zelf mee naar het startgesprek. Ook ontvangt elk kind een blad wat thuis ingevuld 

kan worden. We zien dit blad graag een paar dagen voor het oudergesprek weer terug op school 

zodat ook de leerkracht de gesprekken goed kan voorbereiden. 

 



 
Balpennen in de school 

Dit jaar krijgen alle kinderen vanaf groep 5 een stabilo balpen van school. 

Alle kinderen schrijven dan op school met deze balpen, tenzij er in overleg 

met de fysiotherapeut of een andere expert anders besloten wordt. De pen 

ligt goed in de hand en vlekt nagenoeg niet. Het is de bedoeling dat kinderen 

tot het eind van hun basisschooltijd met deze pen doen en de leerlingen in 

groep 5 elk jaar zo’n pen van school krijgen. Mocht de pen kwijt of stuk zijn 

dan vragen we u op school een nieuwe te kopen.  

 

Nieuwe rekenmethode 

Voor de zomervakantie hebben we onderzoek gedaan naar een goed passende nieuwe 

rekenmethode voor onze school. We hebben lessen uitgeprobeerd, gekeken naar de visie binnen de 

methode en naar wat er goed aansluit bij onze manier van werken.  

We hebben gekozen voor de methode “Alles telt Q”, een doelgerichte methode waarbij rekenplezier 

een plekje krijgt.  

 

 
 

“Alles telt Q is dé rekenmethode voor groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs, waarin het 

kind écht centraal staat en de leerkracht maximale ondersteuning krijgt om dit te bereiken. 

Naast de essentiële basiskennis en vaardigheden leren kinderen met Alles telt Q 

rekenproblemen oplossen die ze in het dagelijks leven tegenkomen. Met humor, bewegend 

leren en het uitgangspunt ‘fouten maken mag’ zorgen we ervoor dat kinderen zelfverzekerd 

en met plezier leren rekenen.” 

 

Mocht u het leuk vinden om hier meer over te lezen: https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-

onderwijs/rekenen/alles-telt-q  

 

Ouders in de school en corona maatregelen 

Ondanks het feit dat veruit de meeste volwassenen inmiddels zijn gevaccineerd geeft het ministerie 

nog wel de 1,5m richtlijn aan voor de volwassenen in de school. Dit betekent dat de leerkrachten 

nog steeds voldoende afstand moeten houden en het dus nog niet mogelijk is om ouders weer in de 

school te laten zoals voorheen. De kinderen zullen dus nog steeds zelf naar binnen lopen waar de 

leerkrachten in de klas op hen wacht. Op afspraak kunnen ouders uiteraard wel de school in. 

 

 

 

 

https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/rekenen/alles-telt-q
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/rekenen/alles-telt-q


 
Mad science 

Mad Science komt weer op De Zuidwester met te gekke nieuwe lessen! 
 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich na 25 augustus 2021 
inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.  
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname 
ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. 
De cursus is op maandag om 14:15 uur, vanaf 6-9-2021. De lessen 
duren een uur.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere 
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les 
staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en 
techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook 

iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en 
maximaal 24 kinderen per cursusgroep.Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij 
voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 29-8-

2021. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 
 

Schoolfotograaf 

Om alvast in de agenda te noteren: op 30 augustus komt de schoolfotograaf, meer informatie volgt 

nog.  

 

Nieuwe juf en nieuwe leerlingen  

Na de zomervakantie starten er 2 nieuwe leerkrachten bij ons op school en 11 nieuwe leerlingen.  

Meester Binny komt de gymlessen bij ons geven en juf Sylvia werkt 1 dag per week met groep 7. 

 

In groep 1 & 2 komen Thomas, Jesse, Mitch, Milou en Zoë-Skye 

In groep 3 komen Max en Koen 

In groep 4 komt Meaghan 

In groep 5 komt Olivier 

In groep 7 komt Willemijn  

In groep 8 komt Dersane 

 

We wensen de nieuwe leerkrachten en de nieuwe leerlingen een heel fijne tijd toe op De Zuidwester 

en we zijn heel blij met hun komst! 

 

Informatie HVO 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnederland.madscience.org%2F&data=04%7C01%7Clionne.vermeij%40isobscholen.nl%7Cba2370ea9ab447c5ba9308d93589d54a%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637599688387551444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZBwVtGJ%2FMSHawP9jZkaoC1hiwimkfdamnMuh%2F7o%2FAMA%3D&reserved=0


 
 

 

Beste ouder/verzorger, 

Via deze weg wil ik u (wat meer) informatie geven over de lessen HVO. 

Sinds 1997 ben ik als docent HVO verbonden aan de OBS Zuidwester en geef ik met veel plezier les aan 

verschillende groepen. Komend schooljaar zal dat net als afgelopen jaar gelden voor de groepen 5 t/m 8. 

De lessen HVO vinden één keer per week plaats op de dinsdag en duren 45 minuten.  

Tijdens de lessen zijn de kinderen bezig met zogenaamde ‘levensvragen’. 

Deze vragen gaan over wat je belangrijke waarden vindt in het leven. Vanzelfsprekend hebben we niet 

allemaal dezelfde antwoorden op deze vragen en dat maakt dat de kinderen erg veel van elkaar kunnen 

leren. 

Als je HVO in het kort zou willen omschrijven dan kom je uit op de volgende aspecten: 

Jezelf leren kennen, de ander leren kennen, keuzes leren maken, verschillen leren respecteren en 

verantwoordelijkheid leren nemen. 

Aan de hand van verschillende thema’s (zoals vriendschap, dieren, tradities en feesten, mensenrechten, 

erbij horen, vooroordelen etc.) onderzoeken leerlingen hun eigen ervaringen en ideeën en is er ruimte 

om, in alle openheid, persoonlijke meningen te geven. De dialoog tussen de kinderen speelt hierbij de 

belangrijkste rol. 

Op speelse wijze (spel, kringgesprekken, voorlezen, tekenen, toneelspelen, schrijven van een 

verhaal/gedicht e.d.) worden de kinderen aangemoedigd om met elkaar te delen wat ze denken, voelen, 

willen en doen. Ze leren daarbij te luisteren naar elkaar en wat de ander bedoelt. Op deze manier leren 

kinderen elkaar beter te begrijpen en wordt het makkelijker om met elkaar samen te leven. 

Persoonlijk vind ik het erg belangrijk dat kinderen nadenken over bepaalde (levens)vragen omdat ze dan 

beter in staat zijn om keuzes te kunnen maken. Bovendien kunnen ze dan ook beter verantwoordelijkheid 

nemen voor de keus die ze gemaakt hebben. In de lessen laat ik de kinderen dan ook nadenken over 

bepaalde dilemma’s (afgestemd op de leeftijd van de leerlingen) waarna verschillende meningen de revue 

passeren opdat de kinderen hun eigen mening verder kunnen vormen. 

Je hebt niet zo een, twee, drie antwoord op levensvragen maar door ermee bezig te zijn ontwikkel je 

langzamerhand een eigen levensvisie. Wat mij betreft kun je daar al heel jong mee beginnen, vandaar 

mijn enthousiasme voor HVO. 

Het Humanisme is een levensbeschouwing die los staat van religie; de mens geeft zelf richting aan 

zijn/haar leven waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid belangrijke 

kernwoorden zijn. 

Ik hoop u hiermee wat meer informatie te hebben gegeven over de invulling van mijn HVO lessen. 

Hartelijke groet, 

Mary van Doorn 

Leerkracht HVO 

hvojufmary@gmail.com 

mailto:hvojufmary@gmail.com


 
 

Typecursus op de Zuidwester 
Op De Zuidwester wordt door een externe partij type les aangeboden na schooltijd.  

“In september start weer de cursus typen/Word Online op woensdag van 
14.15 tot 15.15 uur. 
Je kind leert het toetsenbord met tien vingers blind te bedienen met het 
programma TypeWorld. Daarnaast werken we ook met Word Online: 
onmisbaar voor het maken van werkstukken en voor 
PowerPointpresentaties. 

De cursus wordt afgesloten met het branche-erkend examen, afgenomen door het Centraal Bureau 
Typevaardigheid: CBT (www.hetcbt.nl). 
Spierings Opleidingen is staatsgediplomeerd, heeft het Keurmerk Opleiders van het CBT en is CRKBO-
erkend. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.spieringsopleidingen.nl of bel: 06 1332 
7396.”  

 

We gaan er met z’n allen een heel fijn schooljaar van maken!! 

 

 

Met vriendelijk groet,  

Het team van De Zuidwester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


