
 

Beste ouders, 
 
Alweer de laatste nieuwbrief van dit jaar. Voor mij wordt dit niet alleen de laatste van dit jaar maar 

de allerlaatste in mijn functie als directeur van de Zuidwester. Tijdens de kerstborrel op 19 

december hoop ik u allen nog even persoonlijk gedag te zeggen. Ouders die ik dan niet zal spreken 

wil ik graag langs deze weg bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen jaren. Ik ben 

in totaal 34 jaar aan deze school verbonden geweest. Dit was een hele mooie tijd. Het werken met 

kinderen blijft toch iets magisch. Ik heb genoten van jullie kinderen. Voor mij is het nu tijd om een 

ander pad te gaan bewandelen. Ik wens u nog een mooie tijd toe op deze fijne school met een 

fantastisch team van leerkrachten. Dank voor alles en alle goeds voor de toekomst! 

Voor de komende periode wens ik u hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020! 

Met vriendelijke groet, 

Monique Opdam  

 

Hieronder vindt u een eerste kennismaking met de interim-directeur die vanaf januari het stokje van 

Monique zal overnemen tot er een nieuwe directeur gevonden is. 

 

 

 

 

 
Beste ouders en kinderen van De Zuidwester,  
 
Mijn naam is Mireille van Duuren en ik woon in Hazerswoude Dorp.  
Ik ben getrouwd met Koos en samen hebben wij 3 kinderen en 5 kleinkinderen.  
In mijn vrije tijd spot ik graag vogels en reis ik graag.  
De afgelopen 37 jaar ben ik o.a. directeur geweest van verschillende basisscholen, ofwel in vaste 
dienst ofwel als interim.  
 
Vanaf 1 januari zal ik de tijdelijke directeur zijn voor De Zuidwester.  
Vorige week heb ik de school bezocht en heb een prettig gesprek gehad met een afvaardiging van 
het team.  
Een mooie eerste indruk, voordat ik bij jullie begin.  
Iedere dinsdag en vrijdag zal ik per januari op De Zuidwester zijn, waar ik de leiding van de school 



tijdelijk zal overnemen.  
Samen met het team / MR en bestuur zal er dan een profiel gemaakt worden om de toekomstige 
vaste directeur op te werven.  
 
Ik wens Monique alle sterkte en ook plezier toe, bij het afronden van haar werkzaamheden en 
natuurlijk bij het afscheid nemen van u, de kinderen, het team.  
 
Tot in januari,  
 
met vriendelijke groet van Mireille  
  

Sinterklaas 

Hoewel we al weer helemaal in kerststemming zijn willen we toch nog even terugkijken op het 

Sintfeest op de Zuidwester. Want wat zijn er weer een schitterende surprises gemaakt! Natuurlijk 

kwam Sinterklaas zelf ook nog even langs en we hebben met z’n allen mooi voor hem gezongen. Na 

zijn bezoek aan alle groepen is de Sint vervolgens weer vertrokken. Hopelijk is hij volgend jaar weer 

van de partij. 

Kerst 

Op woensdagavond 18 december voert groep 7 een kerstmusical op. De ouders van deze groep 

hebben al een uitnodiging ontvangen. Donderdagochtend  doen zij de musical nog een keer; nu voor 

alle kinderen van de Zuidwester. 

Op donderdag 19 december is ook het kerstdiner voor alle kinderen. Informatie over hoe een en 

ander verloopt heeft u ontvangen in een mail van de kerstcommissie. Tijdens het diner is naast de 

borrel voor de ouders in de aula ook de afscheidsreceptie van Monique Opdam. Om 19.15 uur is het 

diner afgelopen en kunt u uw kind weer ophalen bij de betreffende klas. 

De kerstvakantie begint op vrijdag 20 december om 14.00 uur. We zien iedereen graag weer terug in 

het nieuwe jaar en wel op maandag 6 januari 2020. 

Staking 30 en 31 januari 2020 
 
U heeft vast in de media kunnen volgen dat er weer een landelijke onderwijsstaking is aangekondigd 

en wel op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Er is nog geen volledige zekerheid of de staking 

daadwerkelijk  doorgaat maar u kunt er alvast rekening mee houden. 

Oud papier 

Graag willen wij u er, wellicht ten overvloede, nog eens op wijzen dat de opbrengst van de 

papiercontainer bij sporthal het Vennewater voor een deel ook ten goede komt aan de Zuidwester!  

Nieuws vanuit de Forte BSO 
 
Je zou er bíjna de vakantieplannen op afstemmen: het BSO vakantieprogramma van Forte zit altijd 
vol met supergave activiteiten, workshops en uitstapjes! Voor zowel jong als oud, van sportief tot 
creatief; aan alle kinderen is gedacht tijdens de buitenschoolse opvang in de vakantie.  
En het wordt weer een heerlijke kerstvakantie bij de Forte BSO! Zo tegen het einde van het jaar met 

drukke feestdagen hebben we in ons uitgebreide BSO programma een mooie mix tussen actief bezig 



zijn en relaxen. Op het programma staan o.a. schaatsen, workshop winterstukjes maken en de 

workshop Hart op Groen (waarbij de kinderen via muziek kennismaken met duurzaamheid).  

Forte Ouders vinden het hele vakantieprogramma in de Forte Ouderapp!  

Nieuws vanuit Peuteropvang Boekenstein 

Tijdens het thema regen starten we net als iedere ochtend in de kring met een activiteit van Uk & 

Puk, het programma waarmee gewerkt wordt bij de peuters. We leren samen zo van alles over de 

regen! Puk heeft laarzen, een paraplu en een regenjas en de juffen hebben een regenpak. En wat 

blijkt? Als je met water op een regenjas spuit, word je niet nat! Deze keer hebben we propjes van 

crêpepapier. Daar maken we regen mee. Voel je het op je hoofd? We werken met hard zand (waar 

het op geregend heeft) en zacht zand (zonder regen) en leren zo het verschil. Ook hebben we een 

thematafel waar allerlei spullen op staan die met regen te maken hebben. De peuters leren 

spelenderwijs zo heel veel over dingen waar grote mensen allang niet meer bij stilstaan! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique Sweep | Forte Kinderopvang 
 

clustermanager 

   

M 06 53 91 92 43 

E moniquesweep@fortekinderopvang.nl 

Mijn werkdagen zijn:  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 

  

Tot zover de nieuwsbrief voor december. Rest ons nog u een fijne vakantie, prettige feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar te wensen! 

Team Zuidwester 
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