Nieuwsbrief nummer 15
Week 3 – 14 januari t/m 18 januari
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:
 14 januari:
MR vergadering
 23 januari:
Studiedag: school gesloten
 Januari 2019: Cito toetsen gr 1 t/m 7
 24 januari t/m 23 februari:
Voorleesweken
 22 februari:
Taakdag school gesloten
 25 februari t/m 1 maart:
Voorjaarsvakantie

Vraag:
We zijn ook nog op zoek naar ouders die het leuk vinden
om een kort verhaaltje voor te lezen in de groepen 1,2,3
en 4. Het is niet nodig dat uw eigen kind in één van deze
groepen zit. Dat u het leuk vindt om voor te lezen is al
genoeg. Wilt u graag voorlezen? Meldt u even aan bij juf
Kitty. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.
Op dinsdag 29 januari is er een bezoek aan de bibliotheek
in de Koningsstraat geregeld voor de groepen 1 t/m 3.
Ook dit bezoek is in het kader van de Voorleesweken.
We gaan er met zijn allen weer een prachtig
voorleesspektakel van maken.

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

Algemeen Nieuws
EU-schoolfruit
EU-schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit
en groente te eten.
De Zuidwalschool is nu ook alweer enkele weken
deelnemer van ‘Eu-schoolfruit’.
Iedere week krijgt iedere klas drie stuks fruit. Keurig netjes
in een box wordt het fruit in de klassen afgeleverd. Samen
met de juf of meester wordt aandacht besteed aan de
verschillende fruitsoorten, die aangeboden worden.
Tot nu toe lijkt het een groot succes. Het kan natuurlijk zo
zijn dat niet ieder fruitstuk even goed in de smaak valt,
maar door te proeven, leren de kinderen verschillende
fruit- en groentesoorten te eten.
Voorleesweken 24 januari- 1 februari 2019
Vanaf donderdag 24 januari starten de voorleesweken
weer op de Zuidwalschool. In deze weken wordt er extra
aandacht aan het voorlezen van prentenboeken aan de
groepen 1 t/m 4 besteed. Niet alleen de leerkrachten
lezen voor, maar ook de kinderen van de groepen 7 en 8
gaan de jongere leerlingen voorlezen. Dit doen ze in een
groepje en naast het voorlezen zorgen ze ook nog voor
een leuke creatieve opdracht die bij het verhaal past.

Wow academie
In het theater De Vaillant organiseert een aantal
organisaties, waaronder ‘1001 nacht’, voor de groepen 3
t/m 5, een onwijs leuk project op de zaterdagochtend van
10:00 tot 13:00 uur. (‘1001 nacht’ kan u bekend in de oren
klinken, want deze organisatie heeft op de Zuidwalschool
voor de Kerstvakantie de naschoolse muzieklessen
verzorgd.)
Op de zaterdagochtend in het Vaillanttheater kun je zelf
kunst maken op het gebied van muziek, theater,
schilderen en knutselen. Het gaat erom dat je heel
enthousiast bent en zin hebt om een mooie voorstelling te
maken, want aan het eind van de periode die ca. 10
weken duurt, mogen je familieleden en vrienden komen
kijken naar het eindresultaat.
Deze activiteit start aanstaande zaterdag 12 januari, maar
je kunt ook de zaterdag erop starten.
Let op: deze activiteit is geheel gratis.
Aanmeldformulieren zijn op het kantoor van meester
Scholtens te vinden.
Project tegen racisme en discriminatie
In het kader van ons ‘Project tegen racisme &
discriminatie’ staan er voor de peuters t/m groep 8 tal van
culturele activiteiten op het programma. Respect, begrip,
acceptatie en verdraagzaamheid staan centraal. Hoe ga je
om met vooroordelen en wat kunnen we leren van
elkaar?
De volgende activiteiten/workshops en
theatervoorstellingen staan op het programma.
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- Donderdag 31 januari brengt groep 8 een bezoek aan
het Verzetsmuseum.
- Vrijdag 8 maart brengt groep 8 een bezoek aan het
Humanity House.
- Donderdag 21 maart en dinsdag 26 maart krijgen de
kinderen van de groepen 5,6,7 en 8 een workshop over
‘Anne Frank’.
- Donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart krijgen de
groepen 1a,1b,2 en 6 de interactieve voorstelling ‘Wij zijn
Nederland’ te zien.
- Vrijdag 10 mei komt de gastdocente Stella Lens in groep
8 een ervarings-les verzorgen over de Tweede
Wereldoorlog.
- Donderdag 16 mei wonen de kinderen van de groepen
3,4,5 en 6 de voorstelling ‘De Wenteltoren’ bij.
- Donderdag 16 mei krijgen de kinderen van groep 7 een
graffiti workshop met als thema ‘anti racisme & anti
discriminatie’.
- Vrijdag 17 mei krijgen de kinderen van groep 8 een rap
workshop met als thema ‘anti racisme & anti
discriminatie’.
- Donderdag 23 mei bezoeken de peuters en de groepen 1
t/m 5 de voorstelling ‘Albina’.

Peuteropvang
Nieuws uit de peuterspeelzaal
Na een heerlijke vakantie zijn we deze week weer
begonnen.
Het eerste thema van het nieuwe jaar is: De dierentuin.
Samen met de kinderen maken we deze week hokken
voor de dieren. We hebben grote en kleine dieren en dus
ook grote en kleine blokken.
De mooiste hokken worden gebouwd, af en toe lijkt het
wel een kasteel!!!
Ook bij dit thema hoort weer een ouderactiviteit.
We zouden graag naar de Vogelkelder gaan, maar dit kan
alleen als er voldoende ouders meegaan.
Met de B- groep willen we dinsdag 22 januari en met de
A-groep donderdag 24 januari gaan.
Meld u allen aan.

Groep 1A
De peuterspeelzaal en kleuterafdeling zijn begonnen met
het thema “Wilde dieren”. Alleen de naam van het thema
was al een feest voor de kinderen! Inmiddels weten wij al
dat een walvis wel 25 meter lang is. Er komen nog veel

dieren aan bod. Waar leven de dieren? Wat eten de
dieren?
Het zou leuk zijn als uw zoon/dochter een knuffel van een
wild dier mee mag nemen naar school. Sommige kinderen
hebben dat al gedaan, maar wij hebben nog veel meer
ruimte in de klas!
En bent u nieuwsgierig geworden? Kom gewoon naar
binnen lopen! U bent van harte welkom!

Groep 3
Letterfeest groep 3
De kinderen van groep 3 hebben nu alle letters geleerd.
Daarom gaan we maandag 14-01-2019 een letterfeest
houden.
’s Ochtends doen de kinderen allerlei spelletjes die met
letters te maken hebben:
Een speurtocht door de hele school om letters bij
woorden te zoeken, een zonneklep met letters knutselen,
letters uit pannenkoeken steken, computerspelletjes met
letters spelen en letterspelletjes in de gymzaal. ’s Middags
beginnen we met letterbingo.
De ouders van de kinderen uit groep 3 mogen van 14.30
uur tot 15.00 uur komen kijken.
Eerst krijgen ze informatie over wat we verder gaan doen
met het leren lezen in groep 3 dit jaar.
Daarna krijgen ze een optreden van de kinderen te zien.
De kinderen zingen het letterlied voor hun ouders.
Ook krijgen de kinderen een letterdiploma.
En tot slot…. een leuke verrassing.

In de week van 14 t/m 18 januari begint de eerste judoles.
Deze les is op woensdagmiddag. We beginnen om 12.00
uur en de les eindigt om 13.00 uur. Niet alle kinderen zijn
ingedeeld voor deze judolessen!
Verder: De kinderen van groep 4 kunnen thuis oefenen
met rekenen en spelling op de computer.
Wat ook heel leuk is om even mede te delen is: Groep 4
gaat muziek maken met de lessen van het
Metropoolorkest. Zingen en swingen en een klapspel.
Superleuk!
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