
 

Beste ouders, 

 
De eerste nieuwsbrief van 2020! Voor iedereen natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Sommige leerlingen moesten weer even wennen aan het schoolritme maar voor de meesten was het 
ook weer heel leuk om alle klasgenoten weer te zien.  
 

Staking op 30 en 31 januari 
U heeft eerder al een mail gekregen over de aankomende staking. 
Wanneer u onderstaande link kopieert en plakt, dan kunt u verdere onderbouwing zien van 
onze zorg. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2
Fposts%2Fjelmerevers_waarom-zou-je-gaan-staken-en-hoe-doe-je-activity-
6619203228540157952-
nOyC&amp;data=02%7C01%7Cgijs.nolet%40isobscholen.nl%7Cb6ac4c7293a54cf86ab608d7
91cfb49c%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637138193590503296&
amp;sdata=jr566pzRqvX6OAy9id4UAOdDZ7oE2d57r%2F2qq8mB0pU%3D&amp;reserved=0  

Wij hebben in de vorige mail al aangegeven dat we het u niet makkelijk maken met de 
stakingen, maar we doen het echt voor de toekomst van het onderwijs. 
 
Cito toetsen 
In de week van 20 januari beginnen we in alle groepen met de Cito-toetsen van het 
leerlingvolgsysteem. In februari volgen dan de gesprekken met de ouders. 

Positive Behavior Support (PBS) 
Behavior Support (PBS) is onze schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst 
gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale 
omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle 
schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in de school opgehangen kunnen 
worden.  
Vanaf 20 januari wordt er wekelijks één afspraak centraal gesteld in de klas, hieronder ziet u de 
planning.  

 
20 januari Respect ( we kijken elkaar aan tijdens het luisteren en spreken)  
27 januari Veiligheid (bij binnenkomst ga je rustig op je plek zitten)  
3 februari Verantwoordelijkheid (we zorgen goed voor spullen in –en rond de school)  
10 februari Respect (fouten maken mag, we zijn op school om te leren)  
24 februari Veiligheid (we lopen in de gang en in de klas)  



3 maart Verantwoordelijkheid ( we helpen en troosten elkaar)  
10 maart Respect ( we behandelen elkaar op dezelfde wijze als we zelf behandeld willen worden)  
17 maart Veiligheid (problemen worden uitgesproken met woorden) 24 maart Verantwoordelijkheid 
(we zorgen samen dat iedereen zich prettig voelt) 
 
Bijzondere gymlessen 
Dat de Zuidwester een sportieve school is wist u waarschijnlijk al maar bovenop de reguliere lessen 
krijgen de leerlingen ook ieder jaar een aantal gastlessen van diverse sportverenigingen. Op deze 
manier kunnen de kinderen kennismaken met sporten waar ze misschien zelf niet zo snel aan zouden 
denken. Zo hebben alle groepen al een breakdance les gehad van Falco. Het was ontzettend leuk om 
te zien hoe enthousiast alle leerlingen meededen en hoe lenig sommige kinderen zijn! 
In de loop van het schooljaar zullen er nog een aantal bijzondere gymlessen volgen.  
 
Taaldorp Engels 
Ook dit jaar organiseert de Zuidwester weer het Engelse Taaldorp. Het belooft dit keer een 
spannende dag te worden voor de groepen 7 en 8. Meer verklappen we nog niet! De datum voor het 
taaldorp is 6 februari. 
 

Nieuwsbrieven in spam 
Ouders geven aan dat nieuwsbrieven soms in de spam geraken. Dit komt vooral voor bij 
nieuwsbrieven met bijlagen. 
Vooralsnog kunnen wij die niet veranderen, dit probleem ligt bij de provider. 
Kijkt u af en toe in de spam of u een nieuwsbrief van heeft ontvangen? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Zuidwester 
 

 


