Nieuwsbrief nummer 16
Week 4 – 21 januari t/m 25 januari
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:
 17 januari:

Voorlichtingsochtend Stichting
Yasmin
 23 januari:
Studiedag: school gesloten
 Januari 2019: Cito-toetsen groep 1 t/m 7
 24 januari t/m 1 februari:
Voorleesweken
 22 februari:
Taakdag: school gesloten
 25 februari t/m 1 maart:
Voorjaarsvakantie
 15 maart:
Nationale stakingsdag (school
eventueel gesloten)

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

Algemeen Nieuws
Landelijke Stakingsdag
Zoals u vanuit de media hebt kunnen vernemen is er op 15
maart 2019 een landelijke stakingsdag gepland.
Aan deze stakingsdag zullen het primair-, middelbaar en
hoger onderwijs gaan deelnemen.
Net als alle voorgaande stakingen wil men dat de regering
meer gaat investeren in het onderwijs, zodat de leraren
een hoger salaris kunnen krijgen, de werkdruk wordt
verlaagd en het onderwijs als totaal een positiever beeld
gaat krijgen.
Tot op heden is vanuit ons bestuur nog geen uitspraak
gedaan in hoeverre zij deze staking ondersteunen.
Met andere woorden houdt u er rekening mee dat vrijdag
15 maart de Zuidwalschool gesloten kan zijn.
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.
Vraag aan ouders/verzorgers
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.
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.
- 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’.
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- Donderdag 23 mei bezoeken de peuters en de groepen 1
t/m 5 de voorstelling ‘Albina’.
Informatie over zwemlessen in de Houtzagerij
Wilt u meer weten over zwemles in de Haagse
zwembaden? Kom dan naar 1 van de informatieavonden
over zwemles die de gemeente organiseert in zwembad
de Houtzagerij. De volgende informatieavond is op
donderdag 24 januari.
Medewerkers van het zwembad vertellen u tijdens de
informatieavond graag meer over:
•Waar en bij wie u zwemles kunt volgen.
•Het belang van zwemles.
•Voor welke diploma’s er bij de gemeente wordt opgeleid.
•Hoe en wanneer u kunt inschrijven voor zwemles.
•Wat de wachttijden en kosten zijn.
•Hoe de zwemlessen bij de gemeente zijn georganiseerd.
Wanneer: donderdag 24 januari, 21 februari, 21 maart, 18
april, 23 mei en 20 juni 2019
Tijd: 19.45 tot 20.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met
koffie en thee.
Zwembad de Houtzagerij
Hobbemastraat 93
2526 JG Den Haag
Graag tot ziens in De Houtzagerij. Meer informatie over
zwemles vindt op www.denhaag.nl/zwemles

Peuteropvang
Nieuws uit de peuterspeelzaal
Goed nieuws: Er hebben zich voldoende ouders
aangemeld om mee te gaan naar de Vogelkelder.
We kunnen dus gaan!!!!
Dinsdagochtend met de B- groep en donderdagochtend
met de A groep.
We vertrekken écht om 9.00 uur, dus zorg dat u op tijd
bent.
Vanaf nu gaan wij het fruit van de kinderen snijden en op
een grote schaal leggen. De kinderen kunnen om de beurt
een stukje kiezen.
Het voordeel hiervan is dat alle kinderen even rustig zitten
om te eten en dat niet het ene kind na 2 minuten klaar is
en een ander wel 20 minuten aan tafel zit.
Wij vagen u om het fruit van uw kind bij binnenkomst is
een schaal, die klaar staat op de tafel, te doen.

Groep 2
Hoera……het project dieren is van start gegaan in groep 2.
We knutselen dieren, benoemen dieren, sorteren dieren
en spelen het gebeuren in een dierentuin na. We hebben
het beregezellig met z’n allen.

Ook tellen wij de dieren, jaja, alle dieren tellen mee bij
ons. Tot volgende keer, groetjes van alle leerlingen uit
groep 2 en van meester Peter.

Groep 3
Letterfeest groep 3
Maandag heeft groep 3 een letterfeest gehad, omdat ze
nu alle letters hebben geleerd. Het was een super leuk
feest.
We hebben letters door de school gezocht met een
letterspeurtocht. We hebben een letterklep gemaakt met
alle aangeleerde letters. Verder hebben we letterpannenkoekjes gegeten. Op de grote tablets hebben we
een spel gedaan. In de gymzaal hebben we woorden
gelezen. 's Middags hebben we een letterbingo gedaan en
daarna hebben de papa's en mama's gekeken naar een
optreden. Als laatste was de uitreiking van de
letterdiploma's met champagne. Wat een knappe
kinderen hebben wij in groep 3 zeg!!!!!

Groep 8
Inschrijven middelbare school
Eind december hebben alle leerlingen van groep 8 een
adviesgesprek gehad. In dit gesprek is hen verteld wat hun
basisschooladvies is. Voor veel leerlingen was dit
een spannend moment. Nu duidelijk is wat het advies is,
kunnen de leerlingen op zoek gaan naar een middelbare
school. Een spannend, maar ook een leuk proces.
In januari en februari zijn alle open dagen van de
middelbare scholen. Samen met de klas bezoeken wij
verschillende scholen om te kijken welke scholen geschikt
zijn voor elk kind. Ook gaan de leerlingen met ouders naar
de open dagen van verschillende middelbare scholen.
Op woensdag 13 februari komen de ouders van groep 8
samen met hun kind naar de Zuidwalschool toe. Op deze
dag gaan de leerlingen zich inschrijven voor de middelbare
school. Er moet een top-3 gemaakt worden van scholen,
deze top-3 wordt via de computer opgestuurd naar de
middelbare scholen. Wanneer dit is gebeurt zijn alle
kinderen aangemeld.
Daarna begint het wachten, want pas op donderdag 4
april krijgen alle leerlingen te horen op welke school ze
geplaatst zijn.
Mochten er nog vragen zijn over het inschrijven op de
middelbare school. Loop dan even langs bij meester
Wouter of meester Frank.
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