Nieuwsbrief nummer 11
Week 48 – 26 november t/m 30 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
 23 januari:
Studiedag: school gesloten

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!!
Vrijdag 23 november ontvangt u van ons het retourbriefje
met daarop de tijd dat u verwacht wordt.

U kunt zich opgeven via het strookje onderaan deze
nieuwsbrief. Bij genoeg deelname gaat de opvang door!!

Dus opgeven: leerzaam en gezellig
Luizencontrole
Op woensdag 12 december vindt de nacontrole plaats.
Sinterklaasviering 5 december
Wij hebben van Sinterklaas gehoord dat hij 5 december op
de Zuidwalschool komt om met ons een feestje te vieren.
Nu is het altijd een verrassing hoe Sint en zijn Pieten naar
school komen, lopend, rijdend, of………., we weten het
nog niet.
Natuurlijk is het voor alle kinderen leuk als ze erbij zijn als
Sint en de Pieten op school aankomen, dus zorg ervoor,
dat uw kind rond 8.15 uur op school is, dan zijn ze vast en
zeker op tijd!
Als ouder kunt u ook aanwezig zijn bij de aankomst van
Sinterklaas op het schoolplein, daarna gaan we het feest
in school vieren met de kinderen en leerkrachten en dus
zonder ouders!
Pinbetaling
De Zuidwalschool probeert ook mee te gaan met de
nieuwe betaalmogelijkheden.
Vanaf volgende week( week 48) kunt u op de
Zuidwalschool ook betalen met uw pinpas.
Makkelijk en handig voor u!

Taallessen voor ouders op dinsdagmiddag
Belangrijke mededeling
Op iedere dinsdagmiddag worden taallessen gegeven op
de Zuidwalschool voor onze ouders. U bent hierbij van
harte welkom.
Maar………………………….door een aantal veranderingen was
er de laatste dinsdagmiddagen geen opvang voor uw kind.
Dit had tot gevolg dat er te weinig ouders gebruik kon
maken van de taallessen.
Vanaf aanstaande dinsdagmiddag 27 november is er weer
de mogelijkheid voor u om naar de taallessen te gaan van
juf Annemarie met opvang voor uw kind.
Uiteraard alleen bij voldoende deelname!
Ik wil daarom wel van te voren weten wie of er dan komt
met zijn of haar kind voor de opvang tijdens deze lessen.

Peuteropvang
Nieuws uit de peuterspeelzaal
Bij de peuteropvang zijn we helemaal in de
Sinterklaassfeer.
We hebben de aankomst van de Sint gespeeld, waarbij er
een mooi kasteel voor de Sint gebouwd werd. Er worden
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cadeautjes ingepakt door de inpakpieten en pepernoten
gebakken door de bakpieten.
Zo bereiden we ons voor op de verjaardag van Sint;
woensdag 5 december!!!!
Vergeet u a.u.b. niet om een schoen mee te geven!!!

Groep 1 & 2
U rijdt toch niet stilletjes onze school voorbij
Jaaaaaaa, Sinterklaas en zijn Pieten zijn in Nederland
aangekomen en in een brief heeft Sint ook al gezegd dat
hij op 5 december op de Zuidwalschool komt om zijn
verjaardag met ons te vieren!
Daar zijn wij natuurlijk weer super blij mee!
Sint heeft gevraagd of alle kinderen van de peuters t/m
groep 4 een liedje willen oefenen, want Sint weet dat wij
heel goed kunnen zingen.
In de klassen zijn wij druk bezig met allerlei Sint
activiteiten.
Als u nog niet in de klassen heeft gekeken, moet u dat
zeker doen. Er zijn bijv. stallen voor het paard, bakkerijen
voor de kruidnoten, inpaktafels, kantoren voor al het werk
dat Sint moet doen.
Ook worden er verschillende spelletjes gedaan, we
hebben al wortels en kruidnoten gewogen en pepernoten
geteld.
De kinderen mogen ook een schoentje meenemen naar
school, want misschien komt er nog wel een Piet langs,
die een klein pakje in de schoen stopt, dus allemaal een
schoen mee naar school, ook de peuters en de kinderen
van groep 3 en 4!

Groep 6
Stadswandeling
Groep 6 heeft afgelopen dinsdag een wandeling langs
standbeelden in Den Haag gemaakt. We begonnen bij
Jantje, het zoontje van de Graaf die met zijn vingertje
staat te wijzen naar waar zijn vader woonde. (nu het
Binnenhof) De wandeling eindigde bij Haagse Harry. Zo
maakten we kennis van standbeelden uit het verleden en
heden. Bij elk standbeeld werd wat verteld door een gids.
Ondanks de ijzige kou heeft iedereen het zonder te klagen
volgehouden. De echte Die hards. Iedereen kreeg na de
wandeling een echt diploma.

Groep 8
Toetsen en Advies
Het is momenteel een spannende en drukke periode in
groep 8. In de afgelopen weken zijn er diverse toetsen
afgenomen die belangrijk zijn bij het bepalen van het
Basisschooladvies (BSA). Eind oktober de NIO toets, begin
november de allerlaatste CITO toetsen van de basisschool
en deze week wordt bij een aantal leerlingen de
Drempeltoets afgenomen.
De uitslagen van de toetsen zijn belangrijk bij het bepalen
van het BSA. De toetsen zijn niet het enige wat meetelt
bij het bepalen van het advies. Het maken van huiswerk,
de werkhouding en de toetsen van groep 7 zijn hierbij
ook van belang.
In december worden alle ouders uitgenodigd voor het
adviesgesprek. Tijdens het gesprek wordt het advies
gegeven en wordt uitgelegd hoe dit tot stand is gekomen.
Wilt u meer informatie over de toetsen en het advies? Kijk
dan op:
http://www.zuidwalschool.nl/naar-de-middelbare-school/
Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij meester
Wouter of meester Frank.

Invulstrook opvang taalles ouders
dinsdagmiddag
Naam:……………………………………………………………………………
Ouder van:…………………………………………………………………….
Uit groep……………………………………………………………………….
wil graag op dinsdagmiddag naar de taallessen van juf
Annemarie en wil dan graag opvang voor………………………
………………………………………………………………………………………
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