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In deze nieuwsbrief:









Belangrijk 8 november:
‘s ochtends geen les voor de
kleuters, middag wel les.
speelochtend
Ouderactiviteiten
Taal voor ouders Zuidwalschool
Informatiesysteem: mijn
schoolinfo
Herfstvakantieactiviteiten de
Mussen
Herfstvakantie

Belangrijke data:






Herfstvakantie vanaf 22 oktober tot
26 oktober.
2 november taakdag: groepen 1 t/m
groep 8 geen les. Peuterspeelzaal
gewoon open
8 november kleutergroepen geen les
in verband met studiebezoek op een
andere school. Groepen 3 t/m 8
gewoon les.
22 november rapporten

Belangrijk: 8 november.
In de schoolgids staat deze datum niet vermeld,
maar door diverse omstandigheden moet er deze
ochtend een zeer noodzakelijke studiedag belegd
worden voor de kleuterafdeling. We zijn afhankelijk
van de bereidwilligheid van een andere school, die
met een hele fijne methode werken bij de kleuters.
Deze methode wil de Zuidwalschool
hoogstwaarschijnlijk ook gaan aanschaffen.
Om dit weloverwogen te kunnen doen is dit bezoek
noodzakelijk.
Ik ga ervanuit dan iedere ouder inziet dat wij dit
niet zomaar doen, maar dat we dit beslissen om
het beste onderwijs aan uw kind te kunnen bieden.
Ik hoop dan ook op uw aller medewerking en dat u
opvang voor deze ochtend kunt verzorgen voor uw
kind.

Mocht dit nu voor hele grote problemen zorgen,
dan wil ik dit graag weten.
Alle kinderen krijgen een aparte brief mee naar
huis waarin wij u hierover meer informatie geven.
Deze brief krijgt u na de herfstvakantie op
maandag 29 oktober.

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:
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:
Op de dinsdagmiddag geeft juf Annemarie taal aan
ouders. Zij heeft tot nu toe twee keer lesgegeven
aan een hele grote groep ouders.
Uit deze groep ouders heeft juf Annemarie nu 7 a 8
ouders geselecteerd die deelgaan nemen aan de
taalcursus voor ouders onder de naam; taal en
ouderbetrokkenheid.
Dit is een project met een samenwerking van de
Jan Lighthartschool, de bibliotheek en de
Zuidwalschool.
Deze lessen van taal starten maandag 29 oktober.
Juf Annemarie heeft deze ouders al benaderd.
Deze lessen worden dus gegeven op de
maandagochtenden en de dinsdagochtenden.
Dinsdagmiddag gewoon taalles aan ouders van de
Zuidwalschool!
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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.

zelfverdedigingssport, namelijk ‘Krav Maga’. De
kleuters zullen daarentegen een ontspannen uitje
beleven tijdens Glowgolf in Scheveningen.
Meiden vanaf 11 jaar kunnen bij de Mussen naar de
meidenclub. In de vakanties hebben zij een apart
programma. Naast de creatieve workshops en een
gezellige filmmiddag staat bij de meiden wel een
heel bijzonder uitje op de planning: ‘Fright Nights’
in Walibi!
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de
bovenstaande activiteiten? schrijf je dan snel in bij
een van de jeugdwerkers want vol=vol!
Inschrijven kan vanaf maandag 16 oktober

Herfstvakantie:
Het gehele Zuidwalteam wenst ouders en kinderen
een hele fijne herfstvakantie.
Tot maandag 29 oktober.

Daarnaast zal de nieuwsbrief meer overzichtelijk
opgesteld gaan worden.
Binnenkort zult u dit gaan ervaren.

Herfstvakantieactiviteiten bij
Buurtcentrum De Mussen

Vier de herfstvakantie bij De Mussen! Tijdens de
herfstvakantie kunnen kinderen elke dag meedoen
aan allerlei leuke activiteiten!
Voor de kinderen tussen 4-12 jaar is het thema van
de herfstvakantie dit keer ‘Be FaMus’. De kinderen
gaan naar een theatervoorstelling en zullen onder
meer meedoen aan verschillende workshops zoals:
dans, djembé, spoken words en theater. Deze
workshops zullen niet alleen voor veel plezier
zorgen, maar de kinderen zullen ook leren optreden
en leren met hun emoties om te gaan. Verder,
zullen de kinderen vanaf 7 jaar deze vakantie ook
voor het eerst in aanraking komen met een nieuwe
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