
Nieuwsbrief februari 

Februari schiet al weer aardig op en de griepgolf gaat maar door… Ook op de Zuidwester zijn 
diverse leerkrachten door de griep geveld geweest. Gelukkig hebben wij de zieke collega’s 
onderling of met een beetje hulp van buitenaf tot nu toe nog altijd kunnen opvangen en 
hebben we nog geen klas naar huis hoeven sturen! 
 
De leerlingen hebben weer hard gewerkt aan de Cito’s en de rapporten gaan deze week ook 
mee naar huis. Tijd voor wat ontspanning in de vorm van sport: de groepen 5, 6, 7 en 8 gaan 
op 23 februari schaatsen op de Meent. Vanwege de olympische spelen wordt deze activiteit 
gesponsord en hoeven we geen entree te betalen en is ook de huur van de schaatsen gratis. 
De groepen 7 en 8 krijgen les in allerlei olympische sporten en de groepen 5 en 6 mogen vrij 
schaatsen.  
 
Daarna begint de voorjaarsvakantie. Maar er staan nog veel meer sportieve gebeurtenissen 
op het programma. Voor het jaarlijkse voetbaltoernooi wordt al flink getraind tijdens de 
gymlessen en ook het volleybaltoernooi komt er weer aan.  
Voor jaarlijkse Kinderkunstmuseum op worden alweer de nodige kunstwerken gemaakt. De 
opening is op donderdag 22 maart en het museum is open t/m dinsdag 27 maart. Het thema 
dit jaar is Sprookjes. Noteert u de datum van ons museum alvast in uw agenda?  
 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al over PBS (positive behaviour support). De 
introductie naar de leerlingen is inmiddels geweest en we hebben de eerste gedragsregels 
behandeld. Op het gebied van veiligheid zijn dat:  
1. bij binnenkomst ga je rustig op je plek zitten en  
2. we lopen in de gang en in de klas.  
Op het gebied van verantwoordelijkheid is dat:  
1. we zorgen goed voor de spullen in en rond de school.  
De komende tijd zal de nadruk dus liggen op het werken volgens deze 3 regels. 
 
Na de voorjaarsvakantie beginnen ook de nieuwe naschoolse activiteiten weer. Op dinsdag is 
er theaterimprovisatie voor alle groepen en op donderdag dans voor de groepen 3 en 4.  
U kunt uw kind hiervoor nog opgeven via de website . 
 
 
Rest ons nog u een hele prettige en zonnige voorjaarsvakantie te wensen! 
 
Team Zuidwester 

https://www.obsdezuidwester.nl/index.php?section=26&page=282

