
 

Nieuwsbrief maart 

 

Beste ouders, 

De eerste vakantie van 2020 zit er alweer op en iedereen is weer gezond terug op school. Laten we 
hopen dat het zo blijft! De maand maart belooft weer een bedrijvige en sportieve maand te worden 
met een tennisclinic, een volleybaltoernooi en een voetbaltoernooi. Op vrijdag 28 februari hebben 
de leerlingen ook al een les schermen gekregen. Op deze manier proberen we de kinderen met 
zoveel mogelijk verschillende sporten kennis te laten maken. 
Hieronder vindt u de agenda voor de maand maart. 
 

Agenda maart 

Woensdag 4 maart groepsoptreden gr. 5 

Woensdag  4 maart Kinderkookcafel gr. 7 

Vrijdag  6 maart Tennisclinic  

Donderdag  5 maart Rapporten mee 

Woensdag 11 maart volleybaltoernooi 

Donderdag  19 maart Ik eet het beter 

Donderdag t/m 

maandag 

19 t/m  23 maart Kinderkunstmuseum 

Woensdag  1 april (geen grap!) voetbaltoernooi 

 

Taaldorp Engels 
 
Op donderdag 6 februari hebben alle leerlingen weer een heleboel Engels gesproken in ons Engels 
taaldorp. Onder leiding van een aantal leerlingen van het Jac. P. Thijssecollege deden de groepen 1 
t/m 6 (Engelse) spelletjes. Voor de groepen 7 en 8 was er dit jaar een heuse escaperoom! Gelukkig is 
het alle groepjes gelukt om binnen het uur alle raadsels op te lossen en de escaperoom te 
ontsnappen. Mede dankzij de voortreffelijke bakkunsten van een groot aantal ouders en kinderen 
was het ook weer heerlijk smullen van de scones, cakes en bronwnies in The Southwest Tearoom! 
Namens de kinderen (en de juffen!) heel erg bedankt daarvoor. 
 
Bijlagen 
 
In de bijlage vindt u een brief over maatregelen m.b.t. het coronavirus en een flyer van Forte 
Kinderopvang. Daarnaast vragen wij graag uw aandacht voor het volgende: 
 
 
 



Inzameling oude mobiele telefoons! 

 

Monique op de Weegh (moeder van Daan uit groep 5) zet zich al jaren in voor Tsunami 

slachtoffers in Sri Lanka namens Stichting Kalapuwa. Zij begeleiden en steunen projecten 

op het gebied van Ondernemerschap en Onderwijs.  

Inmiddels heeft deze Stichting 160 kleine leningen uitstaan bij mensen die hun eigen 

onderneming aan het opzetten zijn (Microfinanciering). 

Een van deze mensen is Kanishka Madushanka (zie foto). Hij runt een telefoonshop; hij 

verkoopt tweedehands telefoons en repareert telefoons. Stichting Kalapuwa zamelt oude 

telefoons voor hem in. Kanishka gebruikt onderdelen van kapotte telefoons om 

reparaties mee uit te voeren. De telefoons die het nog wel doen, lapt hij op en verkoopt 

hij. Stichting Kalapuwa heeft met hem de deal gesloten dat 50% van de opbrengst 

hiervan gaat naar het Jayanthi Jongensweeshuis, specifiek voor maaltijden en 

medicijnen voor de ruim 40 weesjongens die hier wonen. Er is een tekort aan voedsel 

in dit weeshuis en vanuit Stichting Kalapuwa is dit een creatieve oplossing om een 

ondernemer te stimuleren (lokaal) te helpen. Met succes, want in april 2019 hebben we al 

eens een groot aantal telefoons meegenomen en is er een totaal van ruim 250 euro 

richting het weeshuis gegaan (ter referentie, een maandsalaris in Sri Lanka is gemiddeld 

180 euro).  

Wilt u ook helpen door uw oude mobiele telefoon aan ons te schenken?  Er staat een 

inzamelbox bij de hoofdingang van de Zuidwester waar u uw (hele) oude mobieltjes + 

eventueel opladers in mag doen.  

 Monique reist op 23 april 2020 weer af naar Sri Lanka en is te volgen via een reisverslag 

op haar Facebook-account.  

Met vriendelijke groet, 
Team Zuidwester 


