
  
  

INFO OBS DE ZUIDWESTER 
 

“We doen de Pasapas, met de hele klas, we doen de 

Pasapas, pas voor pas!” 

 

Op 19 april hebben we met veel plezier deelgenomen 

aan de Koningsspelen van 2019. De onderbouw bleef 

op school en startte met dansen op het Koningslied. 

Daarna volgden verschillende koninklijke spelletjes, 

die op het schoolplein waren uitgezet. De groepen 5 

t/m 8 fietsten in een lange fleurige stoet naar de 

trainingsvelden van atletiekvereniging Trias. Onder 

begeleiding van enthousiaste ouders werden in 

groepjes diverse vaardigheidsproeven doorlopen. Met 

een heerlijk zonnetje erbij werden het fantastische, 

sportieve Koningsspelen.  

 

Nieuwsbrief mei 2019  

KONINGSSPELEN 2019 

  

AGENDA:  
(inhoudelijke informatie krijgt u via de 
leerkracht) 

16 mei: uitje groep 7 naar “This is Holland”  
24 mei: sportdag groep 6,7,8  
3-7 juni: IEP-toets groep 6 
10 juni: Pinkstermaandag vrij 
11-14 juni: Avondvierdaagse 
14 juni: groep 5 naar het Marinemuseum 
 
Hemelvaartweekend  
Woensdag 29 mei t/m vrijdag 31 mei. Het vrije 
Hemelvaartweekend start dus op dinsdag 28 
mei om 14.00 uur.  
 

 

 

 
Natuurlijk is Pasen niet onopgemerkt voorbijgegaan op 
school. De onderbouwleerlingen hebben elkaar verrast met 
een heerlijke lunch in een prachtig versierde doos. Ze 
hadden enorme honger na de Koningsspelen, dus alle 
lekkernijen gingen er wel in! Ondertussen hadden de 
bovenbouwleerlingen allerlei paaseieren verstopt op het 
plein, waarna de jongste leerlingen zich helemaal konden 
uitleven tijdens hun speurtocht naar de mooiste, grootste 
en lekkerste eitjes. Bedankt paashazen!  

 

AVONDVIERDAAGSE 

De Avondvierdaagse staat dit jaar gepland van 11-14 juni. 
U kunt uw kind aanmelden middels de link in de verstuurde 
mail van maandag 7 mei. Voor vragen kunt u zich richten 
tot de OR-leden Sanna Tervoort of Ronald de Vries.  

 

 

PASEN 

Obs de Zuidwester 

Boekenstein 43 

1852 WS Heiloo 

072-5320308 

info.zuidwester@isobscholen.nl 

Bezoek onze website voor de agenda en andere informatie: 

www.obsdezuidwester.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MR-NIEUWS: 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een enthousiaste 

ouder, die onze MR komt versterken en mee kan 

denken over allerlei schoolse zaken. Wij vragen van u 

om ongeveer 6x per jaar te komen meepraten met een 

select gezelschap, bestaande uit drie leerkrachten en 

in totaal drie ouders. Heeft u nog vragen of wilt u zich 

opgeven, dan kunt u dat melden bij Esther Schneiter 

of Inge Gras.  

 

 

HESJES: 

JUFFENDAG 

 
Op vrijdag 5 juli vieren ALLE juffen tegelijk hun 
verjaardag! De invulling van deze feestdag wordt later 
bekend gemaakt. Vanwege de uitgebreide juffendag 
vervalt dit jaar het Eindfeest. We zijn ons ervan bewust 
dat wij regelmatig een beroep doen op uw hulp, zeker 
aan het einde van het schooljaar. Ook bij het Eindfeest is 
ouderhulp onontbeerlijk en de afgelopen jaren was het 
enorm moeilijk ouders te vinden om ons daarbij te 
helpen. Dat is één van de redenen dat we het dit jaar 
overslaan en het schooljaar op een andere feestelijke 
wijze af zullen sluiten.  

Hoera, de nieuwe hesjes zijn er met ons mooie logo 
erop! Wij stappen af van de gele hesjes en gaan 
natuurlijk voor groen! Zo zijn we wederom goed 
zichtbaar wanneer we met de kinderen op pad gaan.  
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Foto Koningsspelen 

 

 

Wist u dat  
 

-Voetbalteam jongens 1 van groep 7/8 

door zijn naar de volgende voetbalronde 

en 15 mei weer gaan knallen. 

-Jongens 1 van groep 5/6 ook door zijn en 

zij mogen 22 mei weer laten zien wat ze 

kunnen. Knap hoor! 

-Groep 7 zoveel fooi heeft gekregen bij 

het Kinderkookcafé dat ze er een dagje 

van weg kunnen met de klas?  


