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Belangrijke data:









24 september informatieavond
peuters.
25 september informatieavond
groepen 1 en 2.
27 september informatieochtend
EHBO
27 september informatieavond
groepen 3 tot en met 8.
2 oktober eerste taalles ouders
3 oktober tot en met 12 oktober
Kinderboekenweek.
16 oktober studiedag (school dicht,
peuterspeelzaal open)
Herfstvakantie vanaf 22 oktober tot
26 oktober.

Belangrijk: 16 oktober studiedag
Op dinsdag16 oktober staat er een studiedag
gepland voor de leerkrachten van de school. Dit
houdt in dat er deze dag geen les is.
Peuterspeelzaal is gewoon open.

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:
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:
Volgende week starten we met het thema herfst.
Dinsdagochtend 2 oktober gaan we een
herfstwandeling maken, waarbij we de hulp van de
ouders/ verzorgers goed kunnen gebruiken.
De kinderen die normaal in de middag komen
nodigen we deze ochtend ook uit om mee te gaan.
Verdere informatie hierover volgt nog.
Niet vergeten……. Maandag 24 september om
19.00 uur is de informatieavond

Naschoolse muzieklessen op de
Zuidwalschool!!!
Op woensdag 19 september zijn de muzieklessen
begonnen.
Groep 3: djembe
Groep 4: viool
Groep 5: piano
Tijd van deze lessen: 12.15 tot 13.15 uur.
Met veel enthousiasme zijn alle kinderen gestart.
We zijn natuurlijk heel benieuwd wat de kinderen
allemaal leren.
Na 8 lessen zullen deze kinderen een uitvoering
verzorgen in de gymzaal voor alle mede leerlingen
van de Zuidwalschool. Spannend!!!
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Speelochtend voor moeder en kind:

De medezeggenschapsraad.

U bent hierbij ook van harte welkom: dus voor
moeder en kind tot 4 jaar!
Tijd: van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Komt u ook,: samen met uw kind?
Kent u iemand die bij u in de buurt woont en
misschien wel interesse heeft in deze speelochtend,
dan is dit altijd mogelijk. Van harte welkom!!!!

Maandag 24 september is weer de 1e bijeenkomst
van de medezeggenschapraad van de
Zuidwalschool. In de MR bespreken leerkrachten en
ouders diverse actuele onderwerpen. Meestal zijn
dit onderwerpen, waarbij advies of instemming van
de mr. van toepassing is. In de komende
vergadering spreken wij onder andere de
leerlingen-enquête die afgelopen jaar is afgenomen
onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 en de
ouderenquête die is afgenomen tijdens het
Lentefeest. Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u
altijd komen luisteren naar de vergadering. De
vergadering start om 15.15 uur en loopt rond
16.30 uur af. Hij zal plaatsvinden in het lokaal van
de oudereducatie.

Ouderactiviteiten:
- Inschrijven workshop 'Oumnia Works'. Data en
tijden nog niet bekend. Info bij juf Barbara
-Donderdag 27 september informatieochtend
EHBO.

Kennismakingsgesprekken:
Op maandagavond 24 september is de
informatieavond voor de peuters.
Op dinsdagavond 25 september is de
informatieavond voor de groepen 1 en 2.
Op donderdag 27 september zijn de
kennismakingsgesprekken met de ouders van
groepen 3 t/m 8.
U heeft deze week een brief ontvangen, waarop de
voor u gereserveerde tijd staat aangegeven.
U wordt dan dus verwacht en we hopen iedereen te
kunnen verwelkomen.
Kortom: de school is weer begonnen en wij willen
graag met u in gesprek.
(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)

Nieuws over de Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek weer.
Ook dit jaar zal de Zuidwalschool hier aandacht aan
besteden. Het thema dit jaar is vriendschap. Alle
klassen zullen in de 1,5 week van de
Kinderboekenweek ook extra aandacht aan dat
onderwerp geven. Er zal voorgelezen worden uit
boeken met dat thema. Er zijn extra werkopdrachten over dat thema en alle klassen gaan
aan de slag met de vraag: Waarom wil ik jou
vriendje zijn?
Bovendien zullen een aantal klassen een bezoek
aan de Koningsstraat-bibliotheek brengen en een
les meemaken die in het teken staat van het thema
vriendschap.

Taal voor ouders Zuidwalschool:
Na twee jaar ben ik blij u te melden dat er op de
Zuidwalschool weer taallessen aangeboden kunnen
gaan worden aan ouders. Onder deskundige leiding
van een ervaren juf van ROC Mondriaan zullen deze
lessen aangeboden worden.
De lessen worden in eerste instantie gegeven op de
dinsdagmiddagen.
De eerste les is op dinsdagmiddag 2 oktober.
De lessen worden gegeven in de vergaderruimte/
oudereducatie op de Zuidwalschool.
De lessen zijn gratis en bedoeld voor ouders van
de Zuidwalschool.
Wat kunt u verwachten:
--er wordt ook gewerkt met computers.
--u krijgt grammatica oefeningen.
--er wordt op uitspraak van de Ned. Taal geoefend.
--er wordt aandacht besteed aan lezen en schrijven
van de Nederlandse taal.
--er wordt op niveau lesgegeven.
--naast leren zal er zeker tijd voor gezelligheid zijn.
--!opvang voor uw (nog niet schoolgaande
kinderen) wordt verzorgd!
Wij verwachten een hoge deelname dus:
Verstandig is om u in te schrijven, zodat u
verzekerd bent van een plaats bij deze lessen.
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