
 

Beste ouders, 

 
Met de maand oktober is ook definitief de herfst ingetreden en het schoolplein ligt alweer vol eikels! 
Gelukkig hadden de leerlingen van groep 5 weinig last van het herfstweer toen zij op schoolreis gingen naar 

het Zuiderzeemuseum. Daar hebben ze, als echte mensen uit de bronstijd, onder andere geleerd om graan te 

malen met een steen, een schuttinkje te vlechten met wilgentenen en een amulet te maken van klei. Ook 

hebben zij van thee kunnen proeven van versgeplukte kruiden! 

Op 2 oktober was het vervolgens alweer tijd voor de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: reis met me 

mee. Alle leerlingen hadden een boardingpass gekregen om ‘ons vliegtuig’ te kunnen betreden en er stonden 

een heuse piloot en een aantal stewardessen klaar om ze hun plaats te wijzen. Daarna konden de kinderen 

kijken naar een kort optreden van een aantal juffen. Het verhaal ging over Muis Karel die op reis ging, 

tenminste….dat zei hij….. In werkelijkheid zat hij gewoon op zolder! Hoe dit verhaal gaat aflopen kunnen we 

zien op 16 oktober. Aan de leerlingen van de bovenbouw is gevraagd om het vervolg van het verhaal zelf te 

bedenken. Het mooiste verhaal wordt opgevoerd. Natuurlijk was het ook weer tijd voor een kleedjesmarkt. 

Alle leerlingen konden hun ‘oude’ leesboeken van thuis verkopen op de markt en voor het geld dat ze 

daarmee verdiende geld konden uiteraard weer nieuwe boeken worden gekocht. Door de screening van de 

schoolbibliotheek waren er bovendien heel veel afgeschreven boeken te koop voor slechts 50 cent per boek. 

Van het ‘verdiende’ worden dan weer nieuwe boeken voor de bieb gekocht. 

In de week van 6 oktober is ook het jaarlijkse evenement De pauzehap langsgekomen. Tijdens de lessen die 

hierbij horen krijgen de kinderen van alles te horen over gezonde voeding en het belang van bewegen. Ook 

kunnen ze proeven van allerlei gezonde voorbeelden. 

Verder hebben wij nog enkele data voor uw agenda: 

 De schoolfotograaf komt langs op 30 oktober 

 Er wordt misschien gestaakt door de leerkrachten op 6 november (nadere info volgt nog) 

 Er is een studiedag op 25 november (geen school dus) 

 Vrijdag 15 november en 22 november wordt het jaarlijkse basketbaltoernooi voor de groepen 7 & 8 

gehouden. 

 Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die onze jonge schakers klaar wil stomen voor het 

schaaktoernooi van Heiloo. Iedere dinsdagmiddag na schooltijd komen een aantal kinderen bij elkaar 

om te schaken. 

Als laatste willen wij u vragen om uw kind slofjes o.i.d. mee te geven als hij/zij op regenlaarzen naar school 

komt. De laarzen blijven dan in de gang en uw kind kan dan zijn/haar slofjes aan doen voor in de klas! 

Op de tweede bladzijde van deze nieuwsbrief vindt u nog de nodige informatie van de bibliotheek Heiloo. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Zuidwester 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog geen lid? 

Kinderen die tijdens de Kinderboekenweek lid 

worden van Bibliotheek Heiloo betalen geen 

inschrijfgeld (€ 3,-) en geen contributie tot hun 

18e verjaardag.  

 

 

 2 oktober, 14:30 uur 

Voorleesfeestje 

Geniet mee van het prentenboek ‘Het 

allermooiste ding’ waarin Julia iets moois gaat 

maken… en wij zelf daarna ook: maak je eigen 

voertuig van karton en make-do!  

Voor 3-7 jaar, toegang vrij.  

 

 5 oktober, 10:00 – 14:00 uur 

Kinderboekenweekfeest 

Het is Kinderboekenweek, Speelotheekdag én 
weekend van de Wetenschap. Dat vraagt om een 
feestelijke dag in de bibliotheek! Onder het 
motto: ‘op reis!’ is er van alles te beleven in de 
bibliotheek. Open inloop, toegang vrij.  
 

 6 oktober, 11:00 uur  

Daantje danst 

Potitco speelt dit mooie verhaal over de reis van 

Daantje voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Opgave 

vooraf, toegang € 6,- via www.potitco.nl.  

 

 9 oktober, 14:00 – 16:00 uur 

Samen naar de bieb 

Hand in hand is het motto van de Week van de 
Opvoeding. Dat betekent ook: samen leuke 
dingen doen! Kijk voor het volledige programma 
van GGD, bibliotheek en gemeente op 

www.weekvandeopvoeding.nl.  
 
 

 4 en 11 oktober, 10:30 uur  

Peuteruurtje: lezen en spelen 

Na een mooi prentenboek voor peuters nog even 

samen spelen met de mooiste materialen uit de 

Speelotheek.  

Voor kinderen tot 4 jaar, toegang vrij. 

 

 

http://www.potitco.nl/
http://www.weekvandeopvoeding.nl/


 12 oktober, 14:00 – 15:00 uur  

Ga mee op reis  

met schrijver Arend van Dam  

 
Een hilarische, interactieve, historische 
bijeenkomst met schrijver Arend van Dam. Wist 
je dat je in verhalen de mooiste reizen kunt 
maken? Kaartjes (9+) voor € 3,- bij Bruna of via 

www.bibliotheekheiloo.nl.  
 

 

Meer informatie en 

kaartverkoop: 

www.bibliotheekheiloo.nl

http://www.bibliotheekheiloo.nl/
http://www.bibliotheekheiloo.nl/


 


