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Dinsdag 11 april 

 Bibliotheekles groep 7 

Woensdag 12 april 

 Praktisch verkeersexamen groep 7 

 Schoolvoetbaltoernooi groepen 5 en 6 

Donderdag 13 april 

 Schrijver in de klas: groepen 6, 8A en 8B 

 Entreetoets groep 7 

Vrijdag 14 april 

 Entreetoets groep 7 

Maandag 17 april 

 Tweede paasdag – vrije dag 

Dinsdag 18 en woensdag 19 april 

 IEP-eindtoets groepen 8 

Woensdag 19 april 

 Groepsoptreden groep 5B 

Vrijdag 21 april 

 Koningsspelen 

 

  

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 

 Meivakantie 

Donderdag 27 april 

 Koningsdag 

Donderdag 4 mei 

 Dodenherdenking 

Vrijdag 5 mei 

 Bevrijdingsdag 

Zondag 14 mei 

 Moederdag 

Dinsdag 16 mei 

 Jeugdvoorstelling “Hondenhartje” groepen 6, 7 en 8 

Vrijdag 19 mei 

 (S)Cool on Wheels groepen 8 

Maandag 29  mei Volgende info komt uit 
 

 

 

Vakanties 2017-2018 eerste werkdag laatste werkdag 

herfstvakantie 23-10-2017 27-10-2017 

kerstvakantie 25-12-2017 5-1-2018 

voorjaarsvakantie 26-2-2018 2-3-2018 

Pasen 30-3-2018   

Koningsdag 27-4-2018 in meivakantie 

Meivakantie 27-4-2018 13-5-2018 

Hemelvaart  10-5-2018 in meivakantie 

Pinksteren 21-5-2018   

Zomervakantie 23-7-2018 31-8-2018 

 

Beste ouders 

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van ons KinderKunstmuseum. De leerlingen zijn als voorbereiding 

hierop weken bezig geweest met de voorbereidingen. Het resultaat mocht er zijn. Het museum was druk bezocht en 
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ook de dagen erna hebben we nog geregeld bezoekers mogen ontvangen. Op vrijdag 31 maart was onze Open dag. 

Het was leuk voor nieuwe geïnteresseerde ouders om de mooie kunstwerken van onze leerlingen te zien te 

bewonderen. 

Op vrijdag 31 maart en op vrijdag 7 april hebben de teams van Zuidwester hun prestaties laten zien op het 

voetbalveld. Na de eerste ronde waren drie Zuidwesterteams door naar de volgende ronde. 

Voor woensdag 12 april staat het voetbaltoernooi voor de groepen 5 en 6 nog op het programma. 

Op 21 april volgt de volgende sportieve activiteit: de Koningsspelen. Voor de groepen 1 t/m 4 zullen die 

plaatsvinden op het schoolplein en de groepen 5 t/m 8 gaan naar de sportvelden in de buurt. Verdere informatie 

hierover volgt nog. 

Op donderdag 6 april heeft de Zuidwester het vierjaarlijks onderzoek van de Onderwijs Inspectie gehad. De 

inspecteurs hebben een verificatieonderzoek uitgevoerd. Zij hebben gesprekken gevoerd met leerlingen ouders, 

leerkrachten, directie en IB-ers. Tevens hebben zij ook groepsbezoeken gedaan waarbij zij hebben gekeken naar de 

lessen in de groep. 

In navolging van de informatieavond in november over Andere Schooltijden zal er een volgende informatieavond 

worden gehouden op woensdag 12 april. De informatie hierover heeft u inmiddels bereikt. 

Van 24 april t/m 5 mei is het meivakantie, namens het team van de Zuidwester wens ik u een hele fijne en zonnige 

vakantie toe!  

Namens het managementteam, 

Monique Opdam 

Directeur 

 

Verlof 
In de periode van 8 t/m 11 mei neemt Monique Opdam het tweede deel van haar jaarverlof op. Voor 

managementzaken zijn Inge Gras ( waarnemend directeur) en Linda Hoetjes (onderbouwcoördinator) bereikbaar. 

 

Verhoging ouderbijdrage 
De Zuidwester heeft in overleg met de OR en de MR besloten om de ouderbijdrage te verhogen van € 25 naar € 30 

voor komend schooljaar.  Een belangrijke reden hiervoor is dat de huidige ouderbijdrage al velen jaar op hetzelfde 

niveau is gebleven, terwijl de kosten voor producten en diensten zijn gestegen. 

In vergelijking met enkele andere scholen in de regio is de nieuwe ouderbijdrage nog steeds relatief laag te noemen. 

Met de nieuwe ouderbijdrage kan de OR in samenwerking met de school en met u als ouder/verzorger leuke en 

mooie activiteiten blijven organiseren voor uw kind. 

 

Kinderkunstmuseum: Kunst met de grote K 
Ook dit jaar was het Kinderkunstmuseum weer een groot succes! Alle 

klassen hebben ontzettend hun best gedaan om weer iets schitterends 

te maken over “Kunst met de grote K”. Dit ging van kersenbloesem, 

Kandinsky, koeien, klompen, kastelen tot “echte” afleveringen van 

Tussen Kunst en Kitsch. Te veel om op te noemen en je kwam ogen te 

kort in het museum. 

Dit jaar konden de kinderen bij de Kant-en-Klaar-kraam overheerlijke 

koekjes, kaasstengels en ander lekkers met de K kopen. Ouders en 

kinderen hadden dit van te voren zelf gebakken. Wij bedanken de ouders hiervoor hartelijk! 

Ons museum was tot donderdag 6 april geopend, maar binnenkort kunt u nog een selectie 

van de kunstwerken komen bekijken in Bibliotheek Heiloo.  

 



 

 

Groep 7 wandelt voor water 

Groep 7 heeft woensdag 29 maart 6 km door Heiloo gelopen met rugtassen gevuld met 6 liter water/kg. Zij deden 

dit om geld in te zamelen voor het project van 

SIMAVI "Wandelen voor Water". Het weer zat 

mee en de kinderen liepen fantastisch goed. 

Rotary Heiloo liep mee en zorgde onderweg 

voor veilig oversteken en wat te drinken en een 

koekje. De kinderen hebben maar liefst 

€824,15 opgehaald! Met dit geld kunnen er 

waterputten gemaakt worden in landen in 

Afrika, zodat de kinderen en volwassenen niet 

meer een aantal keren op een dag kilometers 

moeten gaan lopen om aan schoon drinkwater 

te komen. Ook kan er riolering aangelegd 

worden in die gebieden waardoor de kans op 

ziektes verkleind wordt. 

 

Groepen 3, 4 en 5 brengen een bezoek aan de muziekschool 
Dinsdag 28 maart werden de groepen 3, 4 en 5 verwacht op de muziekschool van Heiloo. Daar kregen we een 

voorstelling over klassieke muziek. Je denkt misschien dat je weinig 

of nooit naar klassieke muziek luistert... maar niets is minder waar! 

Klassieke muziek is in heel veel programma's, tekenfilms en reclames 

te vinden! Je luistert dus vaker naar klassieke muziek dan je denkt! 

Hier hadden vooraf al in de klas over gesproken. Ook leerden we al 

wat over grafische notaties en hoe je hierin kan zien of de muziek 

hoog/laag, hard/zacht of lang/kort is. Vervolgens maakten we in de 

klas al een eigen partituur! Deze namen we mee naar de muziekschool 

waar de muziekleraren onze zelfgemaakt muziekstukken gingen 

spelen. Wow, wat was dat knap en leuk om te horen! Ook maakten we 

zelf muziek, en wel met ons eigen lichaam. Samen een beat stampen 

en klappen klinkt heel goed! Het was een leuke en leerzame ochtend! 

 

Bezoek kaketoe groep 8A 
Leerlingen van het Clusius College Alkmaar vroegen of ze een gastlesje over vogels mochten geven bij ons op 

school. Natuurlijk! Leuk hoor! 

En dat was boffen, want in onze groep werd de gastles gegeven door onze oud-leerlinge Mariska Nieuwland 

(dochter van onze Rita, jawel). Mariska kwam binnen met haar 

eigen KAKETOE op haar schouder. Hij zat wel aan een 

riempje hoor, want hij kon nog wel vliegen. 

Mariska hield een prachtige PowerPointpresentatie en vertelde 

heel enthousiast alles wat we weten moeten over kaketoes. Na 

afloop waren er veel vragen en iedereen 

mocht de kaketoe even vasthouden. Het 

was ontzettend leuk.  

Groep 8A 

  

   

 

Groep 7 bezoekt Verzetsmuseum Junior Amsterdam 
Vanaf de voorjaarsvakantie is het thema van de geschiedenislessen in groep 7 de Tweede Wereldoorlog. Daarom 

gingen we maandag 3 april met de trein naar Amsterdam om naar het Verzetsmuseum Junior te gaan. Vanaf het 

station liepen we via de Nieuwmarkt door de Jodenbreestraat naar het monument van de Dokwerker. Hier staan ook 

twee synagogen (eentje wordt gebruikt door het Joods Historisch museum. In het Wertheimpark gingen we nadat 

we het Auschwitz monument bekeken hadden lunchen. Daarna liepen we langs de Hollandse Schouwburg naar het 

Verzetsmuseum Junior (tegenover Artis). De kinderen gingen met een tijdmachine terug in de tijd naar de jaren ‘40-

‘45. Daar leerden ze 4 kinderen kennen die de oorlog hadden meegemaakt: Eva was joods en moest onderduiken en 

kwam in kampen terecht, Nelly zat bij de jeugdstorm en haar ouders waren bij de N.S.B., Henk vond het allemaal 



 

 

spannend en avontuurlijk en spaarde alles van de oorlog en Jan zijn vader zat in het verzet en hij moest ook 

onderduiken. De kinderen gingen in groepjes opdrachten doen in de huizen van de kinderen. Na interactieve 

speurtocht werden de kinderen, door de inmiddels volwassen kinderen uit de oorlog (nu 80/90 jaar) toegesproken 

vanaf film: hopelijk maakt niemand een oorlog mee, want oorlog is afschuwelijk! 

De terugweg naar het station kwam langs NEMO en daar hebben we ons nog even op het dak vermaakt 

  

 

 

 

 

 

 

Klasselunch groepen 8 
Om te ervaren dat een lunch lekker en tegelijk heel gezond kan zijn heeft Albert Heijn de leerlingen van de groepen 

8 een lunch aangeboden. 

De leerlingen moesten hun eigen lunch samenstellen die voldeed aan de schijf van 5. Even puzzelen en goed 

nadenken dus, een foto maken en daarna lekker opeten. 

Hhhhmmmm het was heel lekker en zeer uitgebreid. Dank je wel Albert Heijn! 

 

 
 

 


