
 

Beste ouders, 

 
En zo is het alweer tijd voor de eerste nieuwbrief van het nieuwe schooljaar!  
Het schooljaar is begonnen met een paar hele warme dagen waardoor de leerlingen in elk geval nog 
lekker hebben kunnen buitenspelen. Op 28 augustus hebben de kinderen, zoals ieder jaar weer, 
kunnen genieten van natuurkunde- en scheikundeproefjes bij de “voorstelling” van Mad Science. 
Deze voorstelling is bedoeld om kinderen te interesseren voor natuur en techniek en als inleiding op 
de naschoolse lessen van Mad Science. 
 
Zoals u weet heeft De Zuidwester een prachtige bibliotheek. Om deze up-to-date te houden wordt 
er regelmatig gescreend. Dat betekent dat oude, kapotte en stukgelezen boeken worden vervangen 
en dat er voor “ouderwetse” boeken, de allernieuwste en hipste boeken worden aangeschaft. In de 
eerste schoolweek heeft deze screening opnieuw plaatsgevonden en er zijn weer een heleboel 
mooie nieuwe boeken aangeschaft. En er is nog meer goed nieuws: de openbare bibliotheken in 
Nederland werken voortaan samen met het programma Yoleo. Via dit programma kunnen boeken 
digitaal worden geleend. Deze boeken zijn vervolgens te beluisteren via de app van Yoleo, die u kunt 
installeren op uw tablet of laptop. De boeken worden voorgelezen, terwijl de tekst in beeld 
verschijnt. De woorden die worden gelezen worden gekleurd weergegeven zodat het kind de tekst 
kan meelezen terwijl het voorgelezen wordt. Dit programma is zeer geschikt voor kinderen die (te) 
weinig lezen, een (te) laag leesniveau hebben of niet van lezen houden. Om van deze service gebruik 
te kunnen maken is alleen een gratis abonnement van de openbare bibliotheek nodig! 
 
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar vinden ook altijd de startgesprekken plaats. Dit jaar 
zal dat zijn tussen 9 en 20 september. Een uitnodiging zult u ontvangen van de leerkracht van uw 
kind(eren).  Daarnaast zijn er natuurlijk de info-avonden waarop u veel informatie krijgt over het 
reilen en zeilen in de klas(sen) van uw kind(eren).  
 
In deze eerste schoolmaand vinden ook de schoolkampen van de groepen 7 en 8 plaats. Groep 7 
blijft in de buurt en gaat op de fiets naar Egmond Binnen. De leerlingen van groep 8 verblijft 
traditiegetrouw op het fraaie eiland Texel. Tijdens deze dagen staan er verschillende leuke excursies 
gepland. 
Voor de groepen 3 & 4 staat er een schoolreisje op het programma. 
 
Wilt u woensdag 18 september in uw agenda zetten? Op deze dag hebben alle medewerkers van het 
ISOB een studiedag en zal er dus geen les worden gegeven. 
 
Ook de naschoolse activiteiten gaan weer van start. Hieronder treft u alvast informatie aan over het 
volgen van typeles. Voor de overige activiteiten verwijzen wij u graag naar onze website. 
 
 
 
 
 



Typeles op de Zuidwester 

Groep 6, 7 en 8 
In september 2019 start de klassikale cursus typen/tekstverwerken op school. De cursus (in totaal 15 
lessen) wordt gegeven op woensdagmiddag 14.10 tot 15.10 uur. 
Uw kind leert het toetsenbord met tien vingers en blind te bedienen met het programma 
TypeWorld®. Daarnaast worden ook de belangrijkste functies van het programma Word voor 
Windows aangeleerd. Dit is belangrijk voor het maken van werkstukken, verslagen, presentaties e.d. 
De cursus wordt afgesloten met een officieel, branche-erkend examen, afgenomen door het 
Centraal Bureau Typevaardigheid: CBT (www.hetcbt.nl). 
Spierings Opleidingen is staatsgediplomeerd, heeft het Keurmerk Opleiders van het CBT en is 
CRKBO-erkend. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.spieringsopleidingen.nl of bel: 
06 1332 7396. 
Bij voldoende belangstelling start er ook een cursus in februari/maart 2020. 
 
 
Daarnaast vragen wij graag uw aandacht voor een bericht van de BSO’s in Heiloo: 

Beste ouder(s)/verzorger(s) 

Forte Roulette biedt kinderen de kans om hun talenten te ontdekken! Zes weken lang bieden we, in 
samenwerking met verschillende sportverenigingen, elke week een verschillende sport aan. Zo 
kunnen kinderen van 7 jaar en ouder verschillende sporten uitproberen. Want al eens gedacht aan 
Free Run, Capoeira of softbal? Of toch maar eens voetbal, volleybal of karate proberen? Het kan 
binnen Forte Roulette! 

Van augustus tot en met oktober bieden we in Heiloo 6 verschillende sporten. Deze vinden plaats bij 
Forte BSO 7+ (bij de Foresters, met uitzondering van volleybal: deze les wordt gegeven bij sporthal 
Vennewater). Inschrijven kan bij je Forte BSO in Heiloo of via bso7plus@fortekinderopvang.nl. En 
vriendjes mogen ook mee! 

Het programma vind je in de bijlage, en op www.fortekinderopvang.nl/forteroulette! 

Met vriendelijke groet, 
Teams BSO’s Heiloo 

 
 
 
Tenslotte willen wij nog even vermelden dat het altijd mogelijk is om op school een nieuw lunchtasje 
te kopen voor E. 5,=, als het oude versleten of verloren is! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Zuidwester 
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