Nieuwsbrief nummer 17
Week 4 – 28 januari t/m 1 februari
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:
 Januari 2019: Cito-toetsen groep 1 t/m 7
 24 januari t/m 1 februari:
 25 februari t/m 1 maart:
 15 maart:
 26 maart:
 10 april:

Voorleesweken
Voorjaarsvakantie

Nationale stakingsdag (school
eventueel gesloten)
Rapporten 10 minutengesprek
Sportdag groepen 1 t/ m 8 bij de
Haagse sporttuin

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.
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.
Sportdag
Op 10 april zal meester Jos in samenwerking met Halostagiaires een sportdag voor de groepen 1 t/m 8 gaan
organiseren. Dit zal plaatsvinden bij de Haagse Sporttuin
(vlakbij basisschool het Startpunt). Meester Jos zal u
hierover nog nader informeren. Alvast voor in de agenda.

Zuidwalschool | Bezoekadres: Zuidwal 47 | Postadres: Lepelstraat 6, 2512 CW Den Haag | 070-3633650
info@obszuidwalschool.nl | www.zuidwalschool.nl

Peuteropvang
Groep 3
Nieuws uit de peuterspeelzaal
We zijn deze week met beide groepen naar de
Vogelkelder geweest. De kinderen, ouders en ook wij
hebben genoten.
Dank aan alle ouders die mee zijn geweest. Zonder jullie
hadden we dit ,leuke, uitstapje niet kunnen maken.
Voor de B-groep staat er alweer een volgend uitje op het
programma. Vrijdag 1 februari brengen we een bezoekje
aan de bibliotheek in de Koningstraat. Dit in het kader van
de Nationale Voorleesdagen. Er zal voorgelezen worden
uit het boek:” Een huis voor Harry.” Ook hierbij zijn de
ouders van harte welkom.
Voor de A-groep wordt nog naar een datum gezocht.

Groep 1
Jippie, eindelijk sneeuw.
De leerlingen van groep 1a hebben volop genoten van het
winterse tafereel. Gelukkig hebben we een slee op school
en konden we hier om de beurt mee spelen.
De meester was zo lief om ons te helpen met het maken
van een heel klein sneeuwpopje.
Ook hebben wij natuurlijk sneeuwballen gegooid.

Geeft niks
Dinsdag 22 januari is groep 3 naar het theater geweest. De
voorstelling heette “Geeft niks”.
We kregen een voorstelling vol met dans, zang en toneel
met als thema “In de broek/bed plassen”.
Robin (7) plast in haar broek en bed. Ze baalt er van. De
dokter legt uit wat er gebeurt, maar het helpt niet. Robin
gaat de strijd aan met het broek/bedplassen en
uiteindelijk wint ze de strijd.
Veel kinderen van deze leeftijd plassen nog wel eens in
hun broek/bed. Vaak schamen ze zich hiervoor. Door deze
voorstelling ervaren de kinderen dat ze niet de enige zijn.

Groep 7
Groep 7 schept een nieuwe wereld!
in groep 7 zijn we bezig met een bijzonder project met
beeldende vorming. We hebben een wereldkaart
getekend op twaalf grote vellen papier. In tweetallen
krijgen de kinderen vervolgens een deel van de
wereldkaart. Op dat vel mogen ze zelf bepalen wat er met
het land gebeurt, hoe de landen en de steden heten en
hoe het wordt ingericht. Waar de kinderen wel rekening
mee moeten houden, is dat er ook buurlanden zijn. In
overleg met de andere tweetallen bepalen de
kinderenwaar de grenzen komen te liggen. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat we samen een wereld creëren. We
houden jullie op de hoogte van de vorderingen!
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