
  
  

INFO OBS DE ZUIDWESTER 
 

“Hooggeëerd publiek! Wij heten u hartelijk welkom in 

ons museum met dit jaar als thema: CIRCUS!” 

 

Met deze woorden werd ons jaarlijks terugkerende 

Kinderkunstmuseum geopend op donderdag 21 maart. 

De leerlingen hebben de afgelopen weken keihard 

gewerkt aan de grappigste clowns, mooiste 

circustenten, origineelste artiesten en leukste 

attributen.  

De aula was feestelijk versierd en iedereen was 

welkom om een kijkje te komen nemen. De opkomst 

was dit jaar groot, wat fijn om te zien.  

Een selectie zal ook dit jaar weer geëxposeerd worden 

in de bibliotheek en voor het eerst in het  

gemeentehuis.  

 

Nieuwsbrief april 2019  

KINDERKUNSTMUSEUM “CIRCUS” 

  

Vakantierooster 2019-2020  
Herfstvakantie : 21-10-2019 t/m 25-10 2019  
Kerstvakantie: 23-12-2019 t/m 3-01-2020  
Voorjaarsvakantie: 17-02-2020 t/m 21-02-2020  
Pasen: 13-04-2020  
Meivakantie: 27-04-2020 t/m 8-05-2020  
Hemelvaart: 21-05-2020 t/m 22-05-2020  
Pinksteren: 31-05-2020 t/m 1-06-2020  
Zomervakantie: 06-07-2020 t/m 14-08-2020  

Extra vrije uren:  
Studiedagen: 18-09-2019, 25-11-2019 en nog 1 
dag nader in te vullen 
Inloopuur: 06-12-2019  8.30 – 9.30 uur  
Margedag: 03-07-2020 

 

 

 
Voor de komende periode staan er weer leuke sportieve 
evenementen op de agenda.  
29 maart en 5 april: voetbaltoernooi voor groep 7 en 8 bij 
HSV, van 14.30-17.30 uur (ongeveer). 
3 april: voetbaltoernooi voor de groepen 5 en 6, 
4 april: “Wandelen voor Water” voor groep 6. Deze 
activiteit wordt voorafgegaan door een gastles over dit 
onderwerp.  
14 april: de Maalwaterrun, welke georganiseerd wordt 
door het PCC Heiloo. Onlangs is de Buurtsportcoach 
langsgekomen voor de inschrijving. Voor wie de 
inschrijving op school gemist heeft is het nog mogelijk om 
je in te schrijven via www.pccmaalwaterrunenwalk.nl. 
Ook deze inschrijvingen tellen mee voor Sport@School. 
Hoe meer inschrijvingen voor de school, des te meer 
sportlessen kan de school inplannen.  
19 april: de Koningsspelen. De onderbouwleerlingen 
maken weer een prachtig versierde doos met dit jaar een 
paaslunch voor een medeleerling. Hierover volgt nog 
informatie, maar bewaart u alvast een schoenendoos? 

SPORTACTIVITEITEN 

Obs de Zuidwester 

Boekenstein 43 

1852 WS Heiloo 

072-5320308 

info.obsdezuidwester@isobscholen.nl 

Bezoek onze website voor de agenda en andere informatie: 

www.obsdezuidwester.nl 



 

 

TEAMNIEUWS: 

 

Op vrijdag 29 maart is juf Daniëlle bevallen van haar 

prachtige dochter Fenna. Beide dames maken het 

goed, wij wensen ze een mooie tijd toe met hun gezin.  

Juf Inge en juf Linda hebben een masterclass gevolgd 

m.b.t. Bewegend Leren, waar wij ons als team de 

komende jaren op willen richten.  

Juf Julia en Juf Inge zijn druk bezig ons beleid op 

cultuurgebied helder in kaart te brengen, waarvoor 

Julia een opleiding volgt tot cultuurcoördinator.  

Juf Silvia heeft zich gestort op de opleiding tot 

taalcoördinator en is als ICT’er constant in de weer om 

de Zuidwester met de mogelijke middelen up to date 

te houden op ICT-gebied. 

Juf Marjolein doet de opleiding tot Intern Begeleider, 

zodat wij als school nog meer kennis krijgen op het 

gebied van zorg om elke leerling zo goed mogelijk te 

begeleiden. 

Wij zijn enorm trots op ons hele team dat iedereen 

zich zo inzet om de kwaliteit van de school te 

waarborgen. 
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OVERIGE ACTIVITEITEN: 

-Groep 8 bezoekt op 4 april de Klimaatbus.  
-Op 16 en 17 april gaan de leerlingen van groep 8 zich 
 buigen over de IEP toets.  
-18 april hebben groep 3 t/m 6 het project 
 Verkeerskunsten op school.  
-De Meivakantie start op 19 april om 14.00 uur. Het  
 team van de Zuidwester wenst U een hele fijne tijd!  
-Let op: de dag vóór Hemelvaart, woensdag 29 mei,  
 hebben de kinderen ook al vrij!  
 

APPELTJE EITJE 
 

Passend bij onze visie van gezond eten, hebben de  

bovenbouw leerlingen afgelopen donderdag deelgenomen 

aan projecten rondom gezond eten. Goed om te zien en 

horen dat de kinderen van de Zuidwester zo goed op de 

hoogte zijn van een gezond eetpatroon, wat ook terug te 

zien is in de fruitbakjes die elke dag meegenomen worden 

voor de pauzehap. Complimenten! 

Het jaarlijkse Kinderkookcafé voor groep 7 in Brasserie in 

’t Groen was ook dit jaar weer een groot succes. Voor een 

uitgebreid verslag verwijzen wij naar de Uitkijkpost, waar 

we met een mooi artikel in genoemd worden. Bedankt 

familie Tervoort en de medewerkers van de Brasserie voor 

de gastvrijheid en de mogelijkheid om aan dit mooie 

project deel te kunnen nemen!  
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Gehuld in de nieuwe sporttenues speelden de 
Zuidwester-leerlingen de sterren van de hemel 
afgelopen vrijdag. 

 

 

Oproep: 

Welke ouder, opa/oma of 

oppas vindt het leuk om de 

school af en toe te helpen met 

klusjes in en om de school? 


