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Dinsdag 19 en woensdag 20 april 

 Eindtoets groepen 8 (IEP) 

Woensdag 20 april 
 Groepsoptreden groep 3  

Vrijdag 22 april 

 Koningsspelen  

 -groepen 1 t/m 4 op school 

 -groepen 5 t/m8 Egmond 8:15-14:30 uur 

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 

 Meivakantie 

[ Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag/Hemelvaart] 
 

 

Zondag 8 mei  
 Moederdag 

Maandag 16 mei 
 2e Pinksterdag – vrije dag 

Woensdag 18 mei 
 Praktisch verkeersexamen groepen 7 

Maandag 23 en 30 mei 
 Creatieve middagen groepen 5 t/m 8 

Vrijdag 27 mei 
 Schoolreis groep 6 

Maandag 30 mei 

 Volgende info komt uit 
 

 

  

Beste ouders 

In de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van een prachtig KinderKunstMuseum. De leerlingen en 

leerkrachten hebben al hun creatieve inspiratie uit de kast gehaald. Dat was te zien: prachtige werkstukken stonden 

tentoongesteld, met onderwerpen uiteenlopend van prachtige schilderijen tot aan een modeshow met kleding van 

kosteloos materiaal.  

De groepen 7 hebben zich ingezet voor Simavi. Zij hebben 6 kilometer gelopen met een rugzak gevuld met 6 kg. Dit 

om de leerlingen te laten ervaren hoe ver kinderen in ontwikkelingslanden moeten lopen voor schoon water. Een 

mooi initiatief dat werd ondersteund door de Rotary club. Met een aardig bedrag om Simavi te ondersteunen. 

Inmiddels heeft het team met een lid uit de werkgroep de presentatie Andere schooltijden gevolgd. Wij hebben een 

goed beeld gekregen van de verschillende mogelijkheden. De werkgroep gaat nu verder met het bekijken van de 

mogelijkheden voor de Zuidwester. Zij worden hierbij ondersteund door Jan Littink van bureau Leeuwendael.  

De groepen 7 zijn de afgelopen weken ook bezig geweest met de Entreetoets. De Entreetoetsen zijn een onderdeel 

van het leerlingvolgsysteem. Met dit volgsysteem is een objectief beeld te vormen van de vorderingen van 

leerlingen. 

Voor de komende periode staan de Koningsspelen op het programma. Een sportieve ochtend, die begint met een 

gezond ontbijt. Voor de groepen 1 t/m 4 wordt een spelletjesochtend georganiseerd op het schoolplein en voor de 

groepen 5 t/m 8 worden de spelen georganiseerd op het strand van Egmond. Kortom een sportieve dag!  

De bovenbouw draait deze dag een continurooster. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten om 8.15 uur op school 

zijn en gaan om 14.30 uur uit. Daarna start de meivakantie.  

Namens het managementteam, 

Monique Opdam 

Directeur 

 

mailto:info@obsdezuidwester.nl
http://www.obsdezuidwester.nl/
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Vakantierooster 2016-2017 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017. 

De middag voor de kerstvakantie en de dag voor de zomervakantie zijn roostervrije dagen, de leerlingen zijn dan 

vrij. Er worden nog enkele studiedagen ingepland. Zodra de data daarvan bekend zijn zult u worden geïnformeerd. 

Vakanties van t/m 

herfstvakantie 17-10-2016 21-10-2016 

kerstvakantie 26-12-2016 6-1-2017 

voorjaarsvakantie 20-2-2017 24-2-2017 

Pasen 17-4-2017   

Koningsdag 27-4-2017 in meivakantie 

Meivakantie 24-4-2017 5-5-2017 

Hemelvaart  25-5-2017 26-5-2017 

Pinksteren 5-6-2017   

Zomervakantie 24-7-2017 1-9-2017 
 

 

Andere schooltijden 
Enige tijd geleden hebt u een mailtje ontvangen waarin werd gevraagd wie er zin had om mee te denken in de 

werkgroep Andere Schooltijden. Inmiddels is deze werkgroep van start gegaan en is de eerste vergadering achter de 

rug. In de werkgroep hebben de volgende mensen plaatsgenomen: Mariska Morriën, Annette van Wessel en 

Monique op de Weegh namens de ouders en de juffen Linda, Irma en Marjolein namens de leerkrachten. Via de 

info zullen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken omtrent de andere schooltijden. Op dit moment 

kunnen wij u alvast vertellen dat er na de meivakantie een ouderavond zal worden georganiseerd over alle 

mogelijke vormen van andere schooltijden en de argumenten voor en tegen. Uiteraard ontvangt u hiervoor te zijner 

tijd nog een uitnodiging. 

 

“Gezonde voeding voor kinderen” 
Van 11 april t/m 22 april hebben we het project “Voeding” in de hele school. Op maandagavond 18 april 

is er een ouderavond met als thema “Gezonde voeding voor kinderen”. De avond start om 20.00 uur. 

 

GEZOCHT: kandidaat voor de MR in het nieuwe schooljaar. 
De Zuidwester heeft een MR bestaande uit 3 leerkrachten en 3 ouders en behartigt de belangen van iedereen die bij 

school betrokken is. Zaken als de begroting, schooltijden, vakantieperiode maar ook onderwerpen door ouders zelf 

aangedragen, worden behandeld. 

In sommige gevallen kan de school geen belangrijke wijzigingen doorvoeren zonder dat de MR hiermee instemt. 

Ook de Zuidwester zal de komende jaren te maken krijgen met veranderingen. Een sterke MR is hierbij meer dan 

ooit van belang. 

Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor de oudergeleding (bij voorkeur met een financiële achtergrond) die zich 

ongeveer 6 avonden per schooljaar vrij kan maken. 

Blijf niet langs de kant staan, maar meld je aan. Je zult er geen spijt van krijgen, het is leuk om mee te denken in het 

belang van onze Zuidwester. Samen staan we sterk! 

Met ingang van het nieuwe schooljaar komt er een vacature vrij. 

Heeft u interesse en/of vragen? 

Mail ons dan: mr@obsdezuidwester.nl 

 

Gevonden voorwerpen op podium 
Donderdag en vrijdagochtend voor de meivakantie zullen de gevonden voorwerpen weer worden uitgestald op het 

podium in de aula. Wat na deze dagen niet is opgehaald, gaat naar de milieustraat. 
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Groepsoptreden groep 1-2A 
Op 23 maart kwam Boer Boris bij ons op school 

op bezoek. 

De kinderen van groep 1-2 A zetten een 

sprankelend groepsoptreden neer en speelden en 

zongen de sterren van de hemel.   

Alle dieren van de boerderij waren aanwezig. De 

kippen met hun kuikentjes, de varkens met hun 

biggetjes, de schapen met hun lammetjes, de 

koeien, het paard, de hond en kat, de muis en de 

vogelverschrikkers. En niet te vergeten de broers 

van de boer. De voorstelling werd feestelijk afgesloten met een rondrit op de rode 

tractor van Boer Boris (Roan) door de zaal. 

We zijn erg blij met de grote opkomst van het publiek! En natuurlijk bedanken wij alle 

ouders die geholpen hebben om zo’n groot succes te maken van onze voorstelling!   

Jutta en Irma 

 

Zuidwester groepen 7 “Wandelen voor water” 

Woensdag 16 maart deden 46 kinderen van de groepen 7 mee aan het SIMAVI project van “Wandelen voor water”. 

De kinderen liepen 6 km met een rugzak gevuld met 6 liter/kg. In veel 

landen in Afrika lopen kinderen dagelijks, of zelfs meerdere keren op 

een dag, kilometers naar een bron om vervolgens met deze kostbare 

liters schoon water weer naar hun dorp terug te keren…..Om maar een 

klein beetje te ervaren wat leeftijdsgenootjes Afrika dagelijks 

meemaken wandelden de Zuidwester kinderen door Heiloo. De 

boswachter van PWN had van te voren in de groepen 7 verteld over het 

belang van schoon water. Rotary Heiloo ondersteunt het project en liep 

mee, hielp met oversteken en voorzagen de kinderen van drinken en 

een koekje onderweg. De kinderen hebben met deze actie een mooi 

bedrag opgehaald waarvan Simavi waterputten kan bouwen in de 

gebieden in Afrika waar dat hard nodig is. 

 

Schrijver in de klas bij groep 4 
Op donderdag 31 maart ’16 kreeg groep 4 bezoek van de schrijver Jozua Douglas. Een paar weken geleden hebben 

wij een grote tas vol met boeken van deze schrijver opgehaald bij de 

bibliotheek. Deze boeken hebben wij de afgelopen weken allemaal 

gelezen. Jozua heeft 20 boeken geschreven. Deze boeken zijn in wel 14 

verschillende landen uitgegeven. Bekende boeken van Jozua zijn; De 

verschrikkelijke badmeester, De vreselijke tweeling en de gruwelijke 

generaal. Jozua heeft net een contract getekend dat het boek “De 

verschrikkelijke badmeester” nu ook verfilmd gaat worden. 

Jozua houdt van gekke idiote bizarre weetjes. In zijn boeken komen veel 

van dit soort weetjes voor, die echt allemaal waar zijn. In de klas heeft 

Jozua over zichzelf verteld, voorgelezen en ons een workshop met 1 

april grappen gegeven.  

Wil je meer weten, kijk dan op www.devreselijketweeling.nl 

 

Groepen 7 over de Entree-toets 
Zes ochtenden hebben de kinderen van de groepen 7 gewerkt aan de Cito entree toets. Het was hard werken, maar 

het voordeel is dat je er geen “lamme handen” van krijgt want je hoeft alleen maar hokjes in te kleuren. De reacties 

van de kinderen: 

“ Het viel wel mee, soms makkelijk, soms moeilijk“ 

“Met luistertoets was er een geniaal puistenlied”   
“Het is leuker dan gewoon les” 

“Het is heel stil in de klas” 

 “Als je dyslectisch bent is het fijn dat je teksten worden voorgelezen op een laptop” 

“Het is wat minder dat we tegelijk pauze hebben. Het plein is dan heel vol” 

http://www.devreselijketweeling.nl/


 

 

Groepen 8 genoten van KLASSELUNCH 
Albert Heijn heeft onze groepen acht weer 

een heerlijke, gezonde en leerzame 

Klasselunch aangeboden. 

De kinderen hebben goed begrepen dat 

gezond eten ook heel lekker kan zijn. Het 

is soms moeilijk om verstandige keuzes te 

maken. Maar met wat meer informatie 

over dierenwelzijn, milieu en reclame 

wordt dat toch wat makkelijker. 

 

 

Groep 7B ontdekt Heiloo WO2 
De groepen 7 hebben afgelopen weken al veel geleerd over de Tweede Wereldoorlog. In de klas gaat het hoofdstuk 

van geschiedenis erover, we kijken de serie “13 in de oorlog”, we hebben de Anne Frank krant (de Anne Frank 

Stichting brengt deze ieder jaar uit) en we hebben, net als heel veel kinderen uit groep 7 in Nederland, het her-/vrij-

/be-/aan- DENK BOEKboekje van het 4&5 mei comité gekregen. Ook staat er in de klas een “tentoonstelling” met 

een 3D Achterhuis en poster hoe het was ingericht tijdens de onderduik. Om ook te ervaren hoe het in Heiloo was in 

de Tweede Wereldoorlog ging groep 7B woensdag naar de Oudheidkamer op de Bergeonstraat. We werden 

ontvangen door een aantal mensen die we nog kenden van de rondleiding in Neijenburg. Nadat we drinken en een 

koekje hadden gehad kregen we filmbeelden te zien en maakten we een wandeling door Heiloo langs plekken die 

van belang waren in WO2. In het “Zaadpakhuis”aan de Holleweg kwamen verzetsgroepen bij elkaar voor overleg; 

verschillende straten zijn vernoemd naar verzetshelden uit Heiloo: Abraham Dubois(hof), Matthijs Zonderhuis(weg) 

en Dirk Bakker(hof); er hebben heel veel Duitsers soldaten “gewoond” in Heiloo, velen zaten in scholen; er hebben 

joden ondergedoken gezeten aan de Stationsweg nummer 3; op de Kennemerstraatweg 203 heeft een verzetsman 

met zijn gezin gewoond. Jaap de Graaf, schrijver van het boek “Heiloo een dorp in Oorlogstijd”, heeft de wandeling 

met verhalen erg levend gemaakt.  

 

   

 

 

Groepsoptreden groep 5 
Woensdag 13 april heeft groep 5 een vrolijke, zomerse voorstelling verzorgd voor ouders, leerlingen en andere 

belangstellenden. Het thema was zomer en vakantie. De kinderen hebben voor dit optreden zelf alle scenes bedacht 

en geproduceerd! Ook het decor was door de kinderen zelf gemaakt. Het publiek werd al snel in zomerse sferen 

gebracht door de vrolijk liedjes, waaronder de klassieker “Op een onbewoond eiland” van Kinderen voor kinderen.  

Jullie hebben het super gedaan! Ik ben trots op jullie! 

Juf Daniëlle 



 

 

Jut en Julia 

Op dinsdag 15 maart hebben de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 de toneelvoorstelling Jut en Julia bezocht. 

Jut en Julia was een avontuurlijke, grappige en romantische familievoorstelling over het thema ‘missen’, gespeeld 

door twee spelers in een omgebouwde vrachtwagen. 

In een onbestemd verleden, tussen haar verzameling gejutte spullen,  

wacht een vrouw op een man. Lang geleden is hij weg gegaan. Sinds die 

dag knoopt ze de dagen aan elkaar, wachtend. Ze loopt langs het strand 

en ziet in elke vondst een teken, een boodschap. Elke fles kan een brief 

bevatten, elk stuk hout vertelt een verhaal…over hem. 

En dan gebeurt het: we zijn mee op reis. De gejutte spullen komen tot 

leven, we zien zijn reis over de zeeën. Even zijn ze bij elkaar. Mooie, 

vrolijke, spannende belevenissen. We horen de meeuwen krijsen en 

proeven het zoute water. Tot we worden teruggeworpen op het strand. 

Schepen zijn weer wrakhout; was het echt, was hij hier, komt hij terug? 

Of loopt ze morgen weer langs het strand? 

 

Testlab groepen 7 

De groepen 7 hebben donderdag 7 april ’s middags allerlei 

onderzoeken en test uitgevoerd binnen het programma van 

“Testlab”. 

Met het lesprogramma Testlab duiken de leerlingen van groep 

7 in de rol van jonge onderzoeker. Al experimenterend komen 

ze erachter wat voedingsstoffen en vezels doen voor hun lijf. 

Zo worden ze zich meer bewust van hun dagelijkse eten en 

drinken en het belang van gezonde keuzes. 

Met een proef hebben de kinderen onderzocht in welk 

vruchtensap de meeste vitamines zitten, maar ook suikers. We 

hebben ervaren dat er vet nodig is om vitamines op te kunnen 

nemen. Komkommers bevatten heel veel water en in bananen 

zit meer zetmeel. 

 

Baduhenna 
Op Wij van groep 5 van de Zuidwester, weten inmiddels wat dit woord betekent. 

Wij zijn naar het archeologisch centrum van Heiloo geweest. We werden vriendelijk ontvangen en werden 

meegenomen in het verhaal van de vroege  geschiedenis van Heiloo. Wij hebben allemaal opgravingen gezien en 

gevoeld. Er waren zelfs archeologische vondsten uit de periode tot ca. 500 na Chr.! 

En wat ze vroeger allemaal met die spullen deden, dat hebben we daarna 

zelf mogen doen. 

•Wij hebben vuur gemaakt met een vuurboog 

•Graan gemalen met een maalsteen  

•En we hebben ook groente gesneden met scherp vuursteen  

Wij gingen blij verrast met ons fijn gesneden groente weer terug naar 

school.  

Met al deze kennis zullen we tevreden zijn met een lucifer, een broodje van 

de bakker en een scherp mes!  Wel fijn dat dat al lang uitgevonden is. Het 

was een leerzame middag!  

 

 

Voetbaltoernooi groepen 5 en 6 
Op woensdag 13 april werd het jaarlijkse voetbaltoernooi gehouden. De Zuidwester is een sportieve school, dus er 

deden dit jaar weer diverse teams uit de groepen 5 en 6 mee. Gelukkig was het goed en droog weer zodat er heerlijk 

in het zonnetje kon worden gevoetbald. Team a van de meisjes heeft de derde prijs gewonnen, gefeliciteerd meiden! 

Er werd heel goed en heel sportief gespeeld en iedereen had een geweldige middag. Wij willen de ouders die een 

middag coach waren en de ouders die er voor zorgden dat de tenues snel gewassen werden hartelijk bedanken voor 

hun inzet. 
 

 



 

 

Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 

Op vrijdag 15 april stonden de vervolgronden van het schoolvoetbal voor groep 7 en 8 gepland. Er werd bij alle 

teams van de Zuidwester erg leuk en sportief gespeeld. De teams waren opnieuw ingedeeld, waarbij er rekening 

gehouden werd met de resultaten van de week ervoor. Het 11tal en J1, J2 en M1 stonden daardoor in de finalepoule. 

Uiteindelijk hebben de spelers van J1 en het 11tal het heel knap tot de finale geschopt. Hierin ging J1 helaas 

onderuit tegen het eerste team van de Willibrordschool en werd knap 2e. De meiden van het eerste team van de 

Zuidwester hadden het in de finale poule ook erg lastig en haalde helaas de finale niet. Het 11tal maakte het in de 

finale erg spannend door een vroege 1-0 voorsprong uiteindelijk toch weg te geven. Hierdoor moest er verlengd 

worden en werden er uiteindelijk penalty’s genomen. De jongens van de Zuidwester namen de penalty’s beter en 

werden de terechte kampioenen. Het vervolg van het KNVB schoolvoetbal kampioenschap gaat verder op 20 april 

om 14:00 bij vv Limmen. Via onze website en Facebook pagina houden we jullie op de hoogte. 
 

                
 

*    *   *   * 
Oranjevereniging West: Spelletjesochtend Boekenstein/Baetenburg 
Oranjevereniging West organiseert op 27 april weer spelletjes in en om de speeltuin van Boekenstein/Baetenburg. 

De spelletjes zijn voor kinderen tot en met 12 jaar en duren van 11.30 tot 13.30 uur. 

Een spelkaart kost 2 euro. Dit is inclusief limonade, een keer grabbelen en een ijsje. De kinderen kunnen spelletjes 

doen zoals ballen gooien, spijkers slaan, een skippybalrace en spekhappen. Verder kan er net als ieder jaar pony 

worden gereden en is er een kleine vrijmarkt. 

De speciale act wordt dit jaar verzorgd door goochelaar Magic Collo en de muziek komt van niemand minder dan 

Bertje Doperwtje! 

Tot slot: Oranjevereniging West is op zoek naar vrijwilligers. Dus meld je nu aan, dan kan dit feest ook in 2017 

blijven bestaan. Spreek ons aan op 27 april of mail naar ochwest@gmail.com als je dat liever wilt. 

mailto:ochwest@gmail.com

