
 
 

Heiloo, 14 augustus 2020 

Beste ouders/verzorgers van De Zuidwester, 

Wat fijn dat we maandag weer gaan starten. Wij hopen dat u en de kinderen hebben genoten van 6 

weken zomervakantie. Het team van De Zuidwester kijkt er naar uit om de kinderen weer te zien! 

 

Brengen en ophalen 

Maandag zijn alle kinderen weer meer dan welkom op school. Houdt u zich aan het dringende advies 

voor thuisquarantaine mocht u net terug zijn van vakantie uit een gebied dat oranje of rood is 

gekleurd?  

 

Ouders mogen niet mee naar binnen. Er is inloop van 08.20 tot 08.30 uur. Daarna is de deur 

gesloten.  

• Ouders mogen wel het plein, maar niet het gebouw betreden; op het plein vragen wij ouders 

bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren.  

• Ouders brengen leerlingen niet in school. 

• De groepen 1,2,3 komen door de kleuteringang.  

De groepen 4,5,6 gaan door de hoofdingang. 

De groepen 7 en 8 gaan door de zij-ingang.  

• Om contactmomenten tussen ouders te minimaliseren, verzoeken wij de ouders om de 

kinderen vanaf groep 5 (indien mogelijk) zelf naar school te laten gaan. 

Nemen de kinderen allemaal een souvenir mee op maandag 17 augustus?  

De kinderen mogen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar allemaal een souvenir meenemen, 

ter herinnering aan de zomervakantie. Een foto, een ansichtkaart, een schelp of een ander 

voorwerp. Al deze herinneringen gaan in een koffer in de klas. Gedurende de week mogen de 

kinderen bij toerbeurt een souvenir uit de koffer pakken, om daarna de herinnering te delen met de 

klas. Op deze manier heeft ieder kind in de eerste schoolweek alle tijd om over de vakantie te 

praten. 

 

Aanwezigheid directie 
Zoals u weet heeft De Zuidwester vanaf februari een tijdelijke directie (Mireille en Renske). 
Door de Corona hebben de ouders hen weinig gezien. Mocht u vragen / opmerkingen hebben of hen 
gewoon even wil spreken, dan kan dat natuurlijk. 
Mireille is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig en Renske op dinsdag en vrijdag. 
  
Informatieavonden 24 t/m 4 september 

In de periode van 24 augustus t/m 4 september zullen er in elke groep informatieavonden worden 

gehouden.  

 

 



 
Omdat volwassen 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden, is er besloten per groep twee 

sessies te houden (19.00-19.45 en 20.00-20.45). Er mag 1 ouder per gezin komen, de groepen 

worden op achternaam ingedeeld. Hierbij het schema met data en tijden.  

Datum Groep Tijden Ingang 

Dinsdag 25 augustus Groep 1/2  19:00-19:45 A t/m Z 
 

Kleuteringang 

Woensdag 26 augustus Groep 4 19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Hoofdingang 

Woensdag 26 augustus Groep 5 19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Zij-ingang 

Maandag 31 augustus Groep 6 19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Hoofdingang 

Maandag 31 augustus Groep 7 19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Zij-ingang 

Woensdag 2 september Groep 3 19:00-19:45 A t/m Z 
 

Kleuteringang 

Woensdag 2 september Groep 8 19:00-19:45 A t/m M 
20:00-20:45 N t/m Z 

Zij-ingang 

 

Startgesprekken 24 augustus t/m 4 september 

In de periode 24 augustus t/m 4 september zullen ook de startgesprekken plaatsvinden met kind én 

ouders. U kunt zich hiervoor inschrijven via de schoolapp. Komende week krijgt u hierover bericht 

van de leerkracht.  

Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk ouders in school zijn, wacht u buiten op het 

schoolplein. De leerkracht komt u en uw kind ophalen. Denkt u eraan om ook op het schoolplein 1,5 

meter afstand te bewaren van elkaar?  

 

Gymrooster 

De leerlingen gymmen 2x per week op dinsdag en vrijdag.  

 

Jarigen 

Leerlingen mogen op hun verjaardag gewoon trakteren wanneer de traktaties voorverpakt zijn, 

(rozijntjes, chips e.d.).  

 

Schoolreisjes/uitjes 

In de brief van de bestuurder kunt u lezen dat er de komende maanden zo min mogelijk 

groepsactiviteiten voor leerlingen en leerkrachten georganiseerd worden, denk hierbij aan 

schoolreisjes, schoolkamp en teamuitje. Voor groep 7 en 8 betekent dit dat hun kamp helaas niet 

door kan gaan. Vanzelfsprekend hopen wij dat wij later in dit schooljaar alsnog het kamp en de 

schoolreisjes te kunnen organiseren.  

 

 

 



 
Luizencontrole 

Na iedere vakantie vindt er bij ons op school een luizencontrole plaats. Gezien de corona kan dit nu 

niet plaatsvinden. Zou u thuis de hoofden van uw kinderen zelf extra kunnen controleren? Mocht uw 

kind luizen hebben, zou u dat dan mailen naar de leerkracht.  

U begrijpt dat wij heel blij zijn met de luizenpluizers op school en we hopen dan ook dat zij verder in 

dit schooljaar de kinderen weer kunnen controleren.  

 

Groepsoptreden  

De groepsoptredens gaan door voor de kinderen, helaas vooralsnog zonder ouders.  

Data groepsoptredens: 

21 september Groep 3 

30 september Groep 5 

2 november Groep 1/2 

17 december Groep 7 

27 januari Groep 4 

15 april  Groep 6 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team van De Zuidwester 

 

Bericht van Mad Science 
Mad Science komt weer op De Zuidwester met te gekke nieuwe lessen! 

 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 

25-8-2020, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de 

naschoolse wetenschap- en techniekcursus.  
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook 

geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. 
De cursus is op maandag om 14:15 uur of 14:45 (Willibrord), vanaf  

31-8-2020. De lessen duren een uur.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld 

van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw 

thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook 

iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en 

maximaal 24 kinderen per cursusgroep.Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij 

voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 27-8-

2020. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnederland.madscience.org%2F&data=02%7C01%7Clionne.vermeij%40isobscholen.nl%7Cfb4dbe987f3a4218d2c908d818fb0302%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637286813669448475&sdata=pP0FE%2BnvRe5qGCmtJefwMcGvvSIGamV9YePYe5Cqa3Y%3D&reserved=0

