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Belangrijke data:







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

rapporten
Sinterklaas ’s middags vrij
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
Voor u ziet u een geheel vernieuwde opzet van onze
nieuwsbrief. We hebben geprobeerd de nieuwsbrief
overzichtelijker in te delen met als hoofdonderwerpen:
Algemeen nieuws
Nieuws uit de peuterspeelzaal
Nieuws uit de groepen.
Verder zal binnen afzienbare tijd de nieuwsbrief via de
mail naar u toekomen.
Dit gebeurt in de komende weken als proef bij de
leerlingen van groep 8. Hierna zal, als alles goed bevalt, de
gehele school deze nieuwsbrief via de mail ontvangen.
Leuk hé?
U vindt de nieuwsbrieven ook op onze website:
www.zuidwalschool.nl

Algemeen Nieuws

Schoolfruit
Van 13 november tot en met 20 april doet de school mee
aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EUSchoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten
van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op
drie dagen in de week gedurende twintig weken een
portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om
in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groente en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk!

Als u zelf ook de informatie wilt ontvangen kunt u zich
opgeven bij www.euschoolfruit.nl/schoolfruit
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
Taallessen aan ouders
Iedere dinsdagmiddag kunt u als ouder deelnemen aan de
taallessen die verzorgd worden door ROC Mondriaan.
Juf Annemarie geeft deze lessen. U bent van harte
welkom.
Op maandag-, dinsdag- en de donderdagmorgen is er een
samenwerking ontstaan met Ireneschool, Jan
Ligthartschool en de Zuidwalschool. Op deze ochtenden
wordt aan een geselecteerde groep ouders Nederlandse
lessen aangeboden met kinderopvang.
Kinderkunstschool
De Kinderkunstschool komt er weer aan! Wegens het
grote succes van de voorgaande jaren start De Mussen
vanaf woensdag 7 november samen met het Mauritshuis,
het bekendste museum in Den Haag, opnieuw de
Kinderkunstschool voor 15 weken lang! Zit uw kind in
groep 6, 7 of 8 en wil hij/zij meer leren over de
geschiedenis (in het bijzonder de Gouden Eeuw) en kunst
& cultuur? Schrijf uw kind dan snel in want er is een
beperkt aantal plekken beschikbaar! Kinderen leren bij de
Kinderkunstschool spelenderwijs de theorie te gebruiken
in de praktijk door te tekenen en te schilderen.

Peuterspeelzaal
Nieuws uit de peuterspeelzaal
Voor ons nieuwe thema kunnen wij lege doosjes
gebruiken. Wilt u deze aub voor ons bewaren!!!!
Wij zijn goed op weg om een gezonde en fitte voorschool
te worden. Er wordt fruit gegeten, water gedronken en
veel bewogen met de kinderen.
De volgende stap is, om de traktaties gezonder en/of
kleiner te laten zijn.
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U heeft inmiddels hier ook een brief over ontvangen en
wij hopen dat u hier rekening mee gaat houden.

Groep 1 & 2
Bezoek aan basisschool het Galjoen
Op 8 november zijn de leerkrachten van de groepen 1 en
2, juf Samira van de peuterspeelzaal en juf Priscilla op
bezoek geweest bij basisschool het Galjoen. De
leerkrachten hebben op deze school gekeken naar een
totaal nieuwe methode voor de onderbouw en
peuterspeelzaal. Deze methode heet ‘Speelplezier’. Het
Galjoen werkt al een paar jaren met grote tevredenheid
met deze methode. Om nu een weloverwogen beslissing
te kunnen nemen is het handig om deze methode in
bedrijf te zien. We houden u op de hoogte.
Thema verkeer: politie bij de kleuters
Afgelopen maandag was het groot feest bij de kleuters. Er
wordt namelijk gewerkt aan het thema verkeer. Bij het
verkeer horen natuurlijk ook de politie, brandweer en
ambulance. Om de kinderen te verrassen kwam er
afgelopen maandag een echte politieagent in de klas.
Deze heeft verteld over zijn werk, zijn werkkleding en
natuurlijk over de spullen die politieagenten hebben. Veel
kinderen wisten niet dat ze de politie ook kunnen bellen
als ze hulp nodig hebben. Ook dan is de politie er voor je
om te helpen. De kinderen konden vragen stellen en
hebben hier ook gebruik van gemaakt. Als extra verrassing
kwam de agent daarna met zijn auto het schoolplein

groepen 1 en 2 konden in de auto kijken en naar de
spullen die er in een politieauto zitten. Tot slot zijn de
klassen op de foto geweest met de politieauto en de
politieagent. De kinderen waren razend enthousiast en
het was een geslaagde middag.

Groep 5
Stadswandeling
Dinsdagmiddag 6 november is groep vijf op stap geweest
met twee gidsen van het Gilde uit Den Haag. Wij hadden
een stadswandeling van deze organisatie aangeboden
gekregen
De verzamelplek was bij het beeld van graaf Jantje aan de
Hofvijver. Via het Mauritshuis, het Binnenhof met de 1e
en 2e kamer, de Groenmarkt met het oude stadhuis zijn
we naar het beeld gelopen van Haagse Harry.
De kinderen kregen veel nieuwtjes te horen over de
plekken in onze stad. Heel leuk. Na ruim een uur
wandelen, gingen we weer terug naar school. Op school
werden de leerlingen voorzien van een diploma als
“Hagoloog”. Oftewel een kenner van de Stad Den Haag.

Groep 8
Groep 8 naar de Middelbare school
Afgelopen week is groep 8 op bezoek geweest bij diverse
middelbare scholen. Op dinsdag werd door een deel van
de klas het Maris Kijkduin bezocht. Het andere deel van de
klas ging op bezoek bij het Maris Belgisch Park. De
bezoeken maakten veel los bij de kinderen die zo een
beter beeld krijgen bij het begrip ‘Middelbare school’.
Op donderdag zijn er bezoeken geweest aan het François
Vatel college en het Dalton Den Haag. Deze scholen zijn
weer compleet anders en voor de leerlingen boeiend om
te zien dat een middelbare school zo kan verschillen. Niet
alleen qua gebouw maar ook qua werkvormen.
In januari gaat groep 8 verder met bezoeken van scholen.
Dan staan het Diamant college en het Edith Stein college
op het programma.

oprijden. Uiteraard met zwaailampen en sirene. De
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