Nieuwsbrief nummer 10
Week 46 –12 november t/m 16 november
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:







27 november:
5 december:
18 december:
20 december:
20 december:
21 december:

rapporten
Sinterklaas
lunch peuters 13.00 uur
lunch peuters 13.00 uur
Kerstdiner (avond) gr 1 t/m 8
Begin kerstvakantie ’s middags geen
school.

 24 december
t/m 4 januari: Kerstvakantie.

Nieuwsbrieven
U vindt de nieuwsbrieven ook op onze website:
www.zuidwalschool.nl

Algemeen Nieuws
Rapporten
Dinsdag 27 november zijn de tien minuten-gesprekken
voor de groepen 1 tot en met 7.
De groepen 3 tot en met 7 krijgen ook een rapport.
Houdt u er wel rekening mee, dat er geen kinderen bij de
tien-minuten gesprekken aanwezig kunnen zijn!
Alle leerkrachten zijn in gesprek, er is dus geen
toezicht!!!!!!
Wilt u het antwoordstrookje uiterlijk vrijdag 16
november inleveren bij de desbetreffende leerkracht. Na
vrijdagmorgen kunt u niet meer inleveren!
Vrijdag 23 november ontvangt u van ons het retourbriefje
met daarop de tijd dat u verwacht wordt.
Schoolfruit
Op dinsdag 13 november hebben alle groepen het eerste
schoolfruit in de klas gehad.
Deze week kregen we komkommer, appels en bananen.
In het kader van ‘de gezonde school’ passen deze
fruitsoorten prima.
Spannend wat we volgende week krijgen!

Luizencontrole
Op 7 november zijn alle leerlingen van de school weer
gecontroleerd op luizen.
Uiteraard kunt u van ons verwachten dat we dit met de
nodige discretie zullen uitvoeren.
Het is weer herfsttijd en dus kan dit probleem weer vaker
voorkomen op scholen. In onze schoolgids vindt u
hierover meer informatie: www.zuidwalschool.nl/luizen
Deze controle wordt uitgevoerd door Kim onder
begeleiding van juf Farida. Zij is moeder van Yasmina uit
groep 2. Kim is kapster van beroep en vanuit haar
professionaliteit kan zij juf Farida en de Zuidwalschool
heel goed ondersteunen.
Op woensdag 12 december vindt de nacontrole plaats.
Medezeggenschapsraad
Op dinsdag 20 november is de volgende vergadering van
de MR, dit is de agenda van deze keer. In principe zijn
ouders altijd welkom om de vergadering als toehoorder
bij te wonen. Het is een openbare vergadering.
Agenda MR-vergadering 20-11-2018
1.Opening en rondvraag
2.Welkom nieuwe leden
3.Notulen bespreken van 24-09-2018
4.Jaarverslag MR
5.Mijn schoolinfo/ communicatie naar de MR
6.Vernieuwde nieuwsbrief
7.Kinderraad
8.Uitnodiging MR informatieavond van het HCO
9.WVTTK
Muziekuitvoering
Op donderdag 15 november is er een optreden van de
leerlingen van groep 3, 4 en 5 die mee hebben gedaan aan
de naschoolse activiteit "Muziek".
Zij zullen in de ochtend een half uur optreden voor de
andere leerlingen van de school en de peuterspeelzaal.
Het optreden zal plaatsvinden in de gymzaal.
Aangezien er maar een beperkte hoeveelheid mensen in
de gymzaal mogen wegens brandweervoorschriften,
kunnen de ouders er niet bij aanwezig zijn.
Er zullen foto's gemaakt worden, die op de tv bij de ingang
getoond zullen worden. Op die manier kunt u als ouder
toch een beetje meegenieten(uiteraard worden alleen de
kinderen gefotografeerd die mogen). U vindt ook een
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aantal foto’s op onze website: www.zuidwalschool.nl
onder het kopje “foto’s
.

Bij een plaatje mochten we zelf een zin bedenken en deze
met de letters van de letterdoos er achter leggen. Dit ging
al heel goed.

Peuteropvang
Nieuws uit de peuterspeelzaal
Zaterdag is het zover: Sinterklaas komt aan in Nederland.
Het is erg leuk om hier, samen met uw kind (eren), naar te
kijken!!!!
Dit kan om 10.30 uur op tv West en om 12.00 uur op NPO
3.
Live kijken kan ook; om 10.30 uur komt de stoomboot aan
in Scheveningen en van 12.00-17.00 uur is er een optocht
door de stad.
Woensdag 5 december zullen wij, samen met de school,
het Sintfeest vieren.
Deze ochtend komen de kinderen dus extra!! U krijgt
hierover nog informatie.

Groep 1 & 2
Thema Sinterklaas
Deze week zijn wij begonnen met het spelen, praten en
werken over Sinterklaas.
De stoomboot is vertrokken uit Spanje en is onderweg
naar Nederland, net als we op het Sinterklaasjournaal op
tv kunnen zien.
In de klas spelen de leerkrachten iedere dag een
toneelstukje van het vertrek , het varen op zee en over
een paar dagen de aankomst in Nederland. We bieden
nieuwe woorden aan en herhalen deze steeds.
Dan spelen we het toneelstukje nog een keer maar dan
met alle kinderen samen en dat is super leuk om te doen!
Ook spelen we in de klas op verschillende plekken met
allerlei materialen en is steeds een groepje kinderen met
de juf of meester bezig.

Groep 3

Groep 4
Vioolles
In groep 4 hebben veel kinderen meegedaan met de
muzieklessen op de woensdagmiddag.
Wat vonden we dat leuk, maar soms ook heel spannend
en moeilijk.
Op donderdag 15 november hebben we zo veel geleerd
dat we kunnen gaan optreden voor de andere groepen
van de Zuidwalschool.

Groep 7
Planner
In groep 7 zijn we ons aan het voorbereiden op de
toekomst.
Zo zijn wij flink aan het oefenen om zelfstandiger te
worden.
We werken bijvoorbeeld met een planner. Op die planner
staan iedere week nieuwe werkjes die we af moeten
hebben aan het eind van de week.
Het lukt steeds meer kinderen om het werk zo te plannen
dat het aan het eind van de week af is.
In groep 8 en in de brugklas gaat dat goed van pas komen!

Zinnen maken
Wij van groep 3 zijn al zo knap. We hebben maandag bij
plaatjes zelf hele zinnen bedacht.
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