Nieuwsbrief nummer 14
Week 51 – 17 december t/m 21 december
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:









18 december:
20 december:
20 december:
21 december:

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
Januari 2019: Cito toetsen gr 1 t/m 7
23 januari t/m
23 februari:
Voorleesweken

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

Algemeen Nieuws

De kleuters krijgen daarentegen een fantastische
circusworkshop en alle ouders zijn om 14:00 uur welkom
om te kijken wat de kinderen die dag hebben geleerd. Ook
kunnen de kleuters dit keer lekker genieten van een
mooie en grappige poppenkast voorstelling.
In de tweede week staat de jaarwisseling centraal. Op 31
december is er voor alle kinderen een lekkere
oudejaarslunch, kunnen ze deelnemen aan de
oudejaarsquiz en luisteren naar de vuurwerkvoorlichting
van onze wijkagent. Op 2 januari staat een opruimactie in
de wijk op de planning en een bezoek aan de
Schildershoek.
De oudere kinderen kunnen ook deelnemen aan een FIFA
toernooi, aan een nieuwjaarbingo en verschillende
sporten. Ook voor de kleuters is er een nieuwjaarbingo en
verder staat er koken en disco bowlen op het programma.
Meiden vanaf 11 jaar kunnen bij de Mussen naar de
meidenclub. In de vakanties hebben zij een apart
programma. Naast een gezellige kerstlunch, een uitje naar
de bioscoop, disco-bowlen en Planet Jump staat er ook
voor hen een nieuwjaarsfeestje en een nieuwjaarbingo op
de planning!
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de bovenstaande
activiteiten? Schrijf je dan snel in want vol=vol! Inschrijven
kan vanaf woensdag 12 december.

Kerstvakantieactiviteiten bij Buurtcentrum De Mussen
Vier het einde van het jaar bij De Mussen! Tijdens de
kerstvakantie kunnen kinderen twee weken lang (m.u.v.
eerste en tweede Kerstdag) meedoen aan allerlei leuke
activiteiten!
Voor de kinderen tussen 4-12 jaar staat de eerste week
van de vakantie in het teken van Kerst. Er worden
kerststukjes gemaakt er wordt samen gekookt en
natuurlijk geknutseld. Ook staan er leuke uitjes op het
programma. Kinderen vanaf 7 jaar gaan dit keer leren
rolschaatsen in Skate Fever en ze kunnen hun
voetbalkwaliteiten laten zien tijdens het Bubble-voetbal.

Contactpersoon: Marzia Angius
Senior jeugdwerker & stagecoördinator
Tel: 06-47186567 e-mail: marzia.angius@demussen.nl
Adres Buurtcentrum De Mussen:
Hoefkade 602, 2526 CM Den Haag
Kerstdiner 2018
Donderdag 20 december is van 17.00 tot 19.00 uur het
jaarlijks Kerstdiner.
De poort gaat open rond 16:45 uur!!
U kunt dan samen met uw kind even naar de klas om de
sfeer te proeven en om eventueel een foto te maken. Om
ongeveer kwart over vijf wordt u verzocht de groep te
verlaten.
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Gerechten
Net als afgelopen jaar vragen wij u, als ouders, een
gerechtje mee te brengen om zo samen een buffet voor
de kinderen te maken. Liefst voor een paar kinderen en
niet voor de gehele groep!
Tips
Wij willen vragen rekening te houden met het volgende:
- Maakt u a.u.b. kleine hoeveelheden. Veel kleine
schaaltjes maken een mooi buffet!
- Houdt u a.u.b. rekening met de achtergrond van de
kinderen. Overleg eventueel met de leerkracht van uw
kind.
VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een
witte Kerst. Gelukkig hebben we geen sneeuw en ijs nodig
voor een leuke Kerstvakantie, want de VakantiepasClub
komt weer met een gevarieerd pakket activiteiten met
speciale VakantiepasKorting voor de leden.
Het Huygenspark wordt drie dagen lang een omgetoverd
in de bijzondere wereld van Carnivale, een spectaculaire
mix van attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis
nog één waren. Met onder meer een vlooiencircus,
vuurvreters, steltlopers, een zweefmolen en kop van Jut
en warme hapjes.
Bij het Haags Historisch Museum kunnen kinderen in de
leer bij een restaurateur en bij het Kinderboekenmuseum
kunnen ze ontdekken wat juffen en meesters doen in de
vakantie. Verder hebben we een aantal creatieve
workshops en oliebollen van Vermolen in de aanbieding.
Alle activiteiten zien? Kijk dan 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. VakantiepasClub-leden krijgen
twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

Peuteropvang
Nieuws uit de peuterspeelzaal
De laatste weekjes van het jaar zijn alweer aangebroken.
De kerstboom staat in de klas, de kinderen spelen volop
met de (nep) sneeuw en in de huishoek wordt het
kerstdiner bereid. Vorige week hebben we het al gemeld,
maar nog even voor de zekerheid.
Dinsdag 18 december lunchen we met de ouders en
kinderen van groep A en donderdag 20 december met de
ouders en kinderen van groep B. We hopen dat u hier
allemaal bij aanwezig kan zijn.
Vrijdag 21 december is de peuterspeelzaal gesloten.

Groep 5
Bezoek kinderboekenmuseum
Op dinsdag 11-12 is groep 5 naar het
Kinderboekenmuseum gegaan. De hele groep heeft
verschillende spellen moeten doen om het land Papiria te
redden tegen Inktvraat die alle boeken opeet.
De groep heeft drie verschillende ruimtes bezocht, waar
ze bijvoorbeeld zelf een verhaal hebben moeten
bedenken en inspreken, emoties met hun gezicht aan de
anderen laten zien, illustraties bij het juiste verhaal
moesten zoeken en nog veel meer.
Nadat Papiria gered was, is de hele groep naar een andere
ruimte gegaan waar we verschillende boeken hebben
bekeken en die naar genre hebben geordend. Ook hebben
alle kinderen een eigen verhaal geschreven.
Pizza
Sinds de herfstvakantie heeft groep 5 de zorg gehad voor
het kweken van champignons in de klas. Er stond een
grote doos, waar de kinderen de aarde met de
champignonnekweek moesten mixen. Daarna was het
vooral regelmatig water geven, lief praten en hopen dat er
iets ging groeien. En jawel..... we hebben 3 grote
champignons gekregen!! Hoe stoer?!
Maar ja, wat ga je daar dan weer mee doen. Najoua had
een prima plan. We kunnen pizza's met champignon
bakken, juf! En dat hebben we gedaan. Eerst met een paar
kinderen boodschappen doen, en dan met een ander stel
kinderen de groente snijden en de pizza's bakken. Leuk
om te doen en nog lekkerder om te eten!
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