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Maandag 30 mei 

 2e creatieve middag groepen 5 t/m 8 

Vrijdag 3 juni 

 Sportdag groepen 6, 7 en 8 

 Intocht avondvierdaagse 

Donderdag 16 juni 
 Juffendag groep 8B  

Woensdag 22 juni 
 Juffendag groepen 1-2 

Donderdag 23 juni 
 Juffendag groep 8A 
 

Donderdag 30 juni 

 2e rapport gaat mee  

Vrijdag 1 juli 

 Eindfeest 

Dinsdag 5 juli 

 Kennismakingsmiddag 

Donderdag 7 juli 

 Juffen-/meesterdag groep 7A 

Donderdag 14 juli 

 Laatste schooldag – continurooster 

            alle leerlingen om 14:00 uur vrij  

 
 

 

 

  

  

Beste ouders 

Na een heerlijke meivakantie maken we ons op voor de eindsprint naar de zomervakantie. Deze periode kenmerkt 

zich door een groot aantal activiteiten.  

Op 3 juni wordt er voor de groepen 6 t/m 8 een “Appeltje Eitje”-sportdag georganiseerd. Onze school is aangesloten 

bij deze organisatie, welke een gezonde leefwijze met beweging en gezonde voeding voorstaat. De leerlingen zullen 

deze dag ook traditiegetrouw een appel krijgen. Dat er veel beweging zal zijn spreekt voor zich.  

In de groepen zien wij ook steeds meer gezonde pauze-happen verschijnen. Hier zijn we heel blij mee. 

Nog even ter herinnering: afgelopen jaar hebben we het concept van “woensdag fruit en groente dag” 

doorgevoerd voor de gehele week. Wij zien dan ook graag dat u uw kind gedurende de hele week een 

gezonde pauzehap meegeeft.  

De jongens van de Zuidwester hebben afgelopen woensdag meegedaan aan de regiokampioenschappen 

schoolvoetbal in Purmerend. Ze hebben fantastisch gespeeld, maar de andere teams bleken net iets te sterk. 

Compliment voor de jongens dat ze het zover hebben “geschopt”! 

Deze week, van 31 mei t/m 3 juni, staat ook de Avondvierdaagse op de agenda. Hierover bent u door onze 

ouderraad op de hoogte gebracht. We hopen op mooi weer en sportieve lopers.  

Op 1 juli zullen wij ons Eindfeest organiseren, waarmee we dit schooljaar dan op een gezellige manier afsluiten. 

Hierover volgt nog verdere informatie. We hopen van harte dat de weergoden ons goed gezind zullen zijn.  

We hebben de kennismakingsmiddag inmiddels vastgesteld op donderdagmiddag 7 juli. De leerlingen zullen dan 

kennismaken met hun nieuwe juf of meester in de klassensamenstelling zoals we deze volgend schooljaar gaan 

hanteren. 
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In de laatste week voor de vakantie zullen de leerlingen van groep 8 hun musical opvoeren. De repetities zijn in 

volle gang! 

 

Het managementteam is op dit moment druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Zo gauw wij de 

definitieve formatie rond hebben zullen wij u berichten.  

Na de zomervakantie zal de school er anders uitzien. De bestelling voor nieuw meubilair is de deur uit. In de 

zomervakantie worden de vloeren van de lokalen van de groepen 3 t/m 8 door de Gemeente Heiloo vernieuwd.  

Na de zomervakantie ziet alles er dan nieuw en fris uit. We hebben er nu al zin in! 

Op donderdag 14 juli draaien wij een continurooster, de vakantie begint voor alle leerlingen om 14.00 uur. 

Wilt u uw kind voor deze dag een lunchpakket meegeven? 

Namens het managementteam, 

Monique Opdam 

Directeur 

 

Leerplicht en zwemles 
Vanaf de vijfde verjaardag is een leerling leerplichtig. Het is dan ook niet toegestaan om zwemlessen te plannen in 

schooltijd. We weten dat het vaak gaat om 15 minuten tot een half uur per keer maar de leerplichtambtenaar staat 

dit niet toe. Wilt u hier rekening mee houden als u uw kind gaat aanmelden voor zwemles? 

 

Toiletbezoek 
We besteden in de klassen aandacht aan toiletbezoek. Voor de jongens geldt, dat zij wel 

enige begeleiding nodig hebben met het staand plassen. We hebben regelmatig hele 

natte toiletten. Een oproep aan de ouders om uw kind dit te leren. Het moet natuurlijk 

niet, ze mogen ook gaan zitten. Wat ook een punt van aandacht is: handen wassen na 

toiletbezoek. We zien helaas dat veel kinderen dit “vergeten”. Zou u hier thuis ook 

aandacht aan willen besteden?   
 

IEP-eindtoets 
Op dinsdagochtend 19 april en woensdagochtend 20 april was het voor de leerlingen van de groepen 8 tijd voor het 

maken van de eindtoets. Voor het eerst betrof dat niet de Cito-Eindtoets, maar de IEP-toets. De leerlingen waren 

over het algemeen heel positief over de nieuwe eindtoets.  

Een kleine selectie uit de reacties: 

“het opgavenboekje is heel overzichtelijk” 

“de stukken tekst waren gelukkig niet zo lang” 

“de boekjes zijn in kleur” 

“Je mag lekker in het boekje schrijven” 

“Er zijn zowel meerkeuzevragen als open vragen” 

In de week van 16 mei zal de uitslag binnen zijn en weten we hoe onze leerlingen gescoord hebben. 
 

Nieuws van de werkgroep “Andere Schooltijden” 
Woensdagavond 25 mei was de ouderavond om ouders te informeren over de diverse mogelijkheden voor andere 

schooltijden. Even voor alle duidelijkheid:  

Er is nog geen besluit genomen over het wel of niet invoeren van andere schooltijden. De werkgroep is bezig met 

het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden en de consequenties van het veranderen van de schooltijden. 

Daarbij wordt ook overleg gepleegd met o.a. de naschoolse opvang en een aantal sportclubs in Heiloo. Pas als we 

alle zaken duidelijk op een rijtje hebben zal er een besluit genomen worden, waarbij ook de ouders worden 

geraadpleegd. U kunt er dus van uitgaan dat in elk geval komend schooljaar de tijden nog ongewijzigd blijven. 

Uiteraard blijft de werkgroep u via de info op de hoogte houden van de voortgang. 

 

Zangcoach in groep 8 



 

 

Op woensdagochtend 18 mei kwam Sanne Mallant ons zangles geven. Eerst begonnen we met oefeningen. Dat was 

bedoeld om onze stem op te warmen. Ze deed het met een piano-app. We 

begonnen van laag naar hoog. Later gaf ze ons tips hoe we het beste kunnen 

zingen.   

Tip 1: sta rechtop, ga niet te ver met je kin naar beneden 

Tip 2: zing met vertrouwen. Ga door met de hoge noten.  

Tip 3: lach als je zingt en ga niet op één toon zingen.  

We vonden het heel leuk en hebben veel geleerd, ook alvast voor de liedjes in 

onze eindmusical!  

Rodi en Eliezer, groep 8B 

Creatieve middag 
Zagen, timmeren, gutsen, naaien, haken, verven… Hier zijn de leerlingen van 

groep 5 t/m 8 druk mee bezig! Afgelopen maandag 23 mei was de eerste 

creatieve middag. De groepen werden gemixt en konden een creatieve opdracht 

kiezen die zij leuk vonden. Zo zie je ook nog eens andere kinderen, 

juffen/meesters en klaslokalen! Aanstaande maandag 30 mei is de tweede 

middag. Dan kunnen de kinderen hun knutselwerk afmaken. Binnenkort zijn de 

foto’s van beide middagen te zien op onze website! 

 

        

 

Hockey-clinic groepen 3 en 4 

Afgelopen dinsdag zijn de kinderen van de groepen 3 en 4 door hockeyvereniging de Terriers uitgenodigd om 

kennis te komen maken met de hockeysport. 

Vol verwachting en in sportieve kleding kwamen de kinderen het veld op. Na een speelse warming-up werden ze in 

drie groepen verdeeld. Een groep ging overslaan, drijven en mikken op doeltjes. Een tweede groep mocht een 

partijtje spelen met foamsticks en 4 doeltjes. En het derde groepje mocht een heuse “keeper” bekogelen met tennis- 

en hockeyballen. 

De kinderen waren heel enthousiast en vonden het echt heel leuk. Beide groepen kregen ook veel complimenten van 

de hockeytrainers. Ze vonden dat ze goed presteerde n en bovendien heel goed luisterden “want dat maakten ze wel 

eens anders mee”. Bravo Zuidwester. 

En na zo’n leuke les moet er natuurlijk ook meegeholpen worden met opruimen. Nou en dat kunnen ze als de beste! 

 

  
 



 

 

   
 

 

 

Schoolvoetbaltoernooi Jongens 1 
We hadden een schoolvoetbaltoernooi en daarom mochten we al om 

11:45 uit school. Toen we in Purmerend aan kwamen gingen we ons 

omkleden voor de eerste wedstrijd. Dat was tegen De Driemaster. 

We  wonnen met 1-0 door een goal van Matt en een assist van Hidde 

en daarvoor een mooie actie van Liam. De tweede wedstrijd was 

tegen De Kweekvijver. De wedstrijd begon al met een penalty tegen 

maar ze misten hem gelukkig wel.  Deze wedstrijd waren er veel 

mensen geblesseerd. De einduitslag was 0-0. De laatste poule 

wedstrijd was tegen De Sint Jan school. We verloren 1-0 van de Sint 

Jan. We werden tweede in de poule dus we waren door. In de 

kwartfinale moesten we tegen De Wijde Veert. Dit team was heel goed en won uiteindelijk ook het toernooi . We 

verloren deze wedstrijd ook met 3-0. De laatste wedstrijd moesten we om de zevende & achtste plek. Er waren heel 

veel geblesseerden zoals Kas, Sander en Jens. Maar we wonnen wel deze wedstrijd met 2-1 met goals van Liam en 

Matt en een assist van Mark. We zijn uiteindelijk zevende geworden en we kregen ook nog een beker. 

Verslag gemaakt door Kas & Mark 
 

 
 

Groot Dictee Junior Heiloo 



 

 

Op woensdagmiddag 25 mei jl. werd voor het eerst het Groot Dictee Junior in Heiloo gehouden. Uit elke groep 8 

mochten er twee leerlingen meedoen. Aan de hand van een proefdictee werden de uiteindelijke kandidaten voor de 

Zuidwester gekozen. Namens groep 8A  klommen Madou en Vincent in de pen en voor groep 8B streden Lot en 

Karlijn voor de eer en de prijzen. Plaats van handeling was de aula van PCC Heiloo. Het dictee werd voorgelezen 

door de bekende schrijfster Suzanne Buis. Op de trappen 

hadden zich de nodige supporters verzameld, maar er mocht 

natuurlijk niet gejuicht worden. Sterker nog, het was 

muisstil. Het dictee was beslist niet eenvoudig te noemen. 

Nadat de laatste zin was voorgelezen, was het tijd voor de 

jury om alle dictees na te kijken. Juf Inge Gras, die in het 

publiek zat, werd ook gevraagd mee te helpen met nakijken. 

Dat bleek nog een aardige klus, maar uiteindelijk was daar de 

uitslag, met voor de Zuidwester een mooi resultaat. Madou 

veroverde een prachtige 3e plaats met slechts 10 fout! De 

eerste plaats was voor een leerlinge van de Benedictusschool 

met 8 fout. Daarnaast werd er ook nog gekeken naar het 

beste schoolteam. Daarbij kwamen onze kanjers ook heel 

goed voor de dag. Een meer dan verdiende  tweede plek met 

slechts 55 fout in totaal. De wisselbeker ging dit jaar naar de 

Benedictusschool met 53 fout.  

 

 

 

 

 

Groepen 8 naar het scheepvaartmuseum  
Het Scheepvaartmuseum. 

Donderdag 26 mei gingen we met de groepen 8 naar het Scheepvaartmuseum 

in Amsterdam.  

We kwamen om half negen op het schoolplein aan, en we gingen om negen 

uur naar de trein lopen. De treinreis naar Amsterdam duurde dertig minuten. 

We liepen naar het dak van Nemo om daar wat te eten en te drinken.  

Een half uur later gingen we naar het museum. Eerst stonden we in een grote 

hal te wachten. Pas vier jaar geleden is hier een glazen dak op gekomen. In het 

dak kun je de kompaslijnen zien. Daarna kwam er een mevrouw die ons ging 

rondleiden door het museum en het VOC-schip De Amsterdam, en die dingen 

vertelde over de scheepvaart en de Gouden Eeuw.  

Na de rondleiding aten we onze broodjes en liepen we weer terug naar het 

station. Dit was ons verhaal van een leerzame dag.  

Van Roy en David.  
 

 

 

 



 

 

Potten, pannen en servies 
Na een feest waarbij kinderen zelf borden en bestek mee moeten nemen en/of hun ouders zorgen voor de 

aanlevering van eten, blijven regelmatig pannen, ovenschalen, bewaardoosjes, borden enz. achter. Nadat het in de 

vaatwasser is geweest, is vaak niet bekend wie de rechtmatige eigenaar ook alweer was. Mist u een bakje, pannetje 

of deksel, kom dan eens kijken of het in het keukentje op school staat. In verband met de beperkte ruimte zullen 

spullen die lang blijven staan helaas opgeruimd moeten worden. 


