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Belangrijke data:





3 oktober tot en met 12 oktober
Kinderboekenweek.
16 oktober studiedag (school dicht,
peuterspeelzaal open)
Herfstvakantie vanaf 22 oktober tot
26 oktober.
1 november Stichting leergeld.

Nieuws van de peuteropvang
Vorige week zijn we met de ouders en de kinderen
naar het Haagse Bos geweest voor de
herfstwandeling.
Het was fantastisch dat er zoveel ouders mee
gingen, daarvoor onze dank.
Voor het volgende thema kunnen wij lege doosjes
gebruiken.
Zou u deze voor ons kunnen sparen.
Nog een laatste ding: op de informatieavond
hebben we het over het programma LOGO 3000
gehad en over het belang van het oefenen thuis.
We zien dat er niet altijd gebruik van gemaakt
wordt, terwijl het zo belangrijk is.
We hopen dat u er tij voor kunt vinden dit samen
met uw kind te gaan doen.
Kom op ouders!!!!

Speelochtend voor moeder en kind:
U bent hierbij ook van harte welkom: dus voor
moeder en kind tot 4 jaar!
Tijd: maandag 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:

School gesloten op 16
oktober!
peuterspeelzaal open!
Geen taalles ’s middags voor ouders!
Belangrijk: 16 oktober dus 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.

-1 november 2018: Stichting Leergeld.
-8 november 2018: koffieochtend.
-15 november 2018: Brandveiligheid voorlichting.
-22 november 2018: Stichting Yasmin voorlichting.
-29 november 2018: koffieochtend taai taai poppen
versieren.
-6 december 2018: koffieochtend.
-13 december 2018: koffieochtend.

Taal voor ouders Zuidwalschool:
Wat een geweldige opkomst hebben we iedere keer
bij de taallessen op de Zuidwalschool.
Wat superleuk om dit zo te zien.
Als extra service bieden we tijdens deze lessen
opvang aan uw kind, zodat u rustig de les van juf
Annemarie kunt volgen.
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Afspraak met deze opvangmoeders is dat er meer
dan 3 kinderen moeten zijn anders is het niet
rendabel.
Verder kan ik u melden juf Annemarie uit deze
groep ouders 6 a 7 ouders gaat selecteren
om deel te nemen aan een taalaanbod voor hoger
niveau in samenwerking met de bibliotheek en de
Jan Ligthartschool.
Deze lessen zullen dan op dinsdagochtend worden
gegeven op de Zuidwalschool.
Na de herfstvakantie zullen deze lessen gaan
starten.
Er komt nog meer informatie uw kant op.

Vogelvriendjes verven een pindakaashuisje bij
Avonturia de Vogelkelder. In het
Videogamemuseum spelen gamers allerlei oude en
nieuwe games. Avonturiers gaan terug naar de
prehistorie in Sea Life en voor de sportievelingen is
er een Geheim Agent Bootcamp. Bekijk deze en
alle andere activiteiten op www.vakantiepas.nl. Is
uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef
het dan gratis op via www.vakantiepas.nl en maak
meteen gebruik van de kortingen.
VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór
elke schoolvakantie een mail met kortingsbonnen
en een link naar de activiteiten.

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.
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.

VakantiepasClub herfstvakantie Den
Haag
De blaadjes vallen van de bomen en de kastanjes
liggen voor het oprapen. Tijd voor de
herfstvakantie! Dat betekent een nieuw pakket
activiteiten van de VakantiepasClub mét
VakantiepasKorting.
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