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In deze nieuwsbrief:









Belangrijk 17 en 18 september
Voor- en naschoolse opvang
Ooievaarspas
Nieuws peuterspeelzaal
Naschoolse muzieklessen.
Ouderactiviteiten
Kennismakingsgesprekken
Taalles aan ouders.

Voor- en naschoolse opvang:
Op de Zuidwalschool kunt u tegen betaling gebruik
maken van voor-of naschoolse opvang.
Deze opvang wordt verzorgd door Stichting
Jeugdwerk.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact
opnemen met mevr. Samira Elhamdi 0619429249.
Uiteraard kunt u ook even een kijkje komen nemen
bij onze voor- of naschoolseopvang zodat u kunt
zien hoe het een en ander eruit ziet.
Juf Rayla heet u van harte welkom.

Ooievaarspas:

Belangrijke data:









17 september studie/taakdag. De
school is dan gesloten.
Peuterspeelzaal is open.
18 september Prinsjesdag. Gehele
school gesloten, ook
peuterspeelzaal.
20 september koffieochtend
24 september informatieavond
peuters.
25 september informatieavond
groepen 1 en 2.
27 september informatieochtend
EHBO
27 september informatieavond
groepen 3 tot en met 8.
Herfstvakantie vanaf 22 oktober tot
26 oktober.

Belangrijk: 17 en 18 september
Op 17 september is de school gesloten in verband
met een studie/taakdag voor de leerkrachten.
Op 18 september is de school gesloten vanwege
prinsjesdag.

Op donderdag en vrijdag kunt u de ooievaarspas
van uw zoon of dochter laten scannen bij juf
Jacqueline. Ieder jaar opnieuw aanvragen bij de
gemeente en ieder jaar laten scannen bij de
administratie!

Nieuws uit de Peuterspeelzaal:
Het eerste thema, “Welkom op de peuterspeelzaal”
is alweer bijna afgelopen.
Hierna gaan we met elkaar spelen, werken,
knutselen en zingen over de herfst.
Hiervoor kunnen we heel veel herfstmateriaal
gebruiken zoals: eikeltjes, kastanjes,
dennenappels, bladeren en takjes.
Misschien vindt u deze ergens in een park of
gewoon op straat. Anders is het een mooie
gelegenheid om, samen met uw kind, een
boswandeling te maken.
In Den Haag heb je bv, Ockenburg en Clingendael
en in Rijswijk heb je het Rijswijkse bos.
Denkt u ook nog aan de informatieavond op 24
september.
Wij hopen ( natuurlijk) dat u daar allen bij
aanwezig kunt zijn.

Naschoolse muzieklessen op de
Zuidwalschool!!!
We hebben een heel bijzondere naschoolse
activiteit kunnen regelen voor leerlingen van de
groepen 3,4 en 5!!
Vanaf woensdag 19 september zijn er dan namelijk
muzieklessen waarbij de kinderen daadwerkelijk op
een echt muziekinstrument leren spelen!!!
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Deze lessen worden gegeven door muziekdocenten
van 1001 nachten muziekcentrum. Direct na school
om 12.15 wordt er een uur muziekles gegeven. De
instrumenten die gebruikt worden zijn: djembé,
keyboard en viool.
In totaal zijn er 8 lessen voor 12 leerlingen per
klas. Uw kind heeft een brief met aanmeldstrookje
meegekregen. Zorg dat het aanmeldstrookje voor
14 september weer terug is bij de leerkracht van
uw kind. Dank alvast!

Taalles aan ouders:

Speelochtend voor moeder en kind:

Naam:…………………………………………

Op 10 september is de speelochtend op de
Zuidwalschool weer gestart.
U bent hierbij ook van harte welkom: het is voor
moeder en kind tot 4 jaar!
Tijd: van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Komt u ook,: samen met uw kind?

Ouderactiviteiten:
-Donderdag 20 september koffieochtend; bespreken van de onderwerpen die vorige week
besproken zijn.
- Nederlandse lessen voor moeders in de school.
Wil je deelnemen dan kun je je inschrijven. Data en
tijden zijn nog niet bekend.
- Inschrijven workshop 'Oumnia Works'. Data en
tijden nog niet bekend.
-Donderdag 27 september informatieochtend
EHBO.

Ik ben heel blij u te melden dat er weer taallessen
aan ouders op de Zuidwalschool gegeven kan gaan
worden.
Deze lessen worden gegeven door ROC Mondriaan.
Deze taallessen worden verzorgd door een
geschikte docent. Op dit moment is nog niet
bekend wie de lessen zal geven en wanneer, maar
u kunt zich alvast wel opgegeven via onderstaand
strookje:

Ouder van……………………………………
Uit groep……………………………………..
Ik wil graag naar de taallessen op de
Zuidwalschool,omdat…………………………………
……………………………………………………………………
……………………
(inleveren bij de administratie en
plaatsing is op volgorde van
inleveren).

Kennismakingsgesprekken:
Op maandagavond 24 september is de
informatieavond voor de peuters. Info volgt!
Op dinsdagavond 25 september is de
informatieavond voor de groepen 1 en 2.info volgt
Op donderdag 27 september zijn de
kennismakingsgesprekken met de ouders van
groepen 3 t/m 8.
Zit uw kind in de groepen 3 t/m 8, dan heeft u een
uitnodigingsbrief ontvangen, waarop u een voor u
geschikte hebt kunnen aangeven.
Juf Karin ( groep 1 b) zal hier weer een rooster van
maken. U krijgt binnenkort dus een brief met de
definitieve tijd.
Kortom: de school is weer begonnen en wij willen
graag met u in gesprek.
U wordt dus verwacht en we hopen iedereen te
kunnen verwelkomen.
(p.s Groep 6 van meester Kuppers en juf Prisca zal
aparte informatie krijgen over de
kennismakingsgesprekken. Meester Küppers kan
vanwege privé- omstandigheden deze middag en
avond niet aanwezig zijn! Dus: kinderen uit groep 6
krijgen nog een aparte brief met meer info)
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