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Belangrijk 16 oktober
Nieuws peuterspeelzaal
Ouderactiviteiten
Kennismakingsgesprekken
Nieuws over de
Kinderboekenweek
Taal voor ouders Zuidwalschool
Wc brillen
informatiesysteem

Belangrijke data:





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.

Nieuws uit de Peuterspeelzaal:
Volgende week gaan we een herfstwandeling
maken in het Haagse Bos.
U heeft hier allen al een brief over ontvangen.
Nog even voor de duidelijkheid:
Dinsdag 2 oktober gaan we met de B-groep.
Donderdag 4 oktober met de A-groep.
We vertrekken om 9.00 uur!!!

Speelochtend voor moeder en kind:
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!!!!

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

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.
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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 soms ook gewerkt met computers.
--u krijgt grammatica oefeningen.

Een veilig systeem die andere scholen ook
gebruiken, waarbij uw en onze persoonsgegevens
veilig zijn.
We willen dit systeem kleinschalig invoeren.
We starten eerdaags een pilot ( een soort proef) in
groep 8 met deze ouders.
Email-adressen van ouders zullen in dit systeem
gebruikt gaan worden om: nieuwsbrieven, agenda,
huiswerk en andere belangrijke informatie voor de
gehele groep met de school en de ouders uit te
wisselen.
We hopen met z’n allen dat het gaat slagen, maar
bovenal dat we goed met elkaar in gesprek blijven.
Na deze pilot zullen we dit voor alle ouders van de
Zuidwalschool gaan toepassen.
Daarnaast zal de nieuwsbrief meer overzichtelijk
opgesteld gaan worden.
Binnenkort zult u dit gaan ervaren.

--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.

WC brillen:
Op dit moment worden alle wc brillen vervangen
van de toiletten op onze school.
Dit betekent dat we weer een stapje dichterbij een
goede hygiëne voor onze school zijn.

Informatiesysteem voor onze school
naar de ouders:
Tijdens het Lentefeest van 2018 hebben
verschillende ouders van de oudergeleding van de
MR een enquête uitgevoerd.
Twee belangrijke speerpunten uit deze enquête
zijn:
--een beter informatiesysteem richting onze
ouders
--een meer overzichtelijke nieuwsbrief.
Eén van de eerste punten die nu uitgewerkt gaat
worden is een informatiesysteem invoeren richting
onze ouders.
Dit systeem heet MIJN SCHOOLINFO.
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