Nieuwsbrief nummer 19
Week 6 – 11 februari t/m 15 februari
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:
 22 februari:

Taakdag: school gesloten

 20 februari:

Carnaval (verkleedgym, spelletjes,
dans) voor groepen 1 t/m 8 zie het
rooster.

 25 februari t/m 1 maart:
Voorjaarsvakantie
 15 maart:
Nationale stakingsdag (school
eventueel gesloten)
 26 maart:
rapporten - 10 minuten gesprekken
 10 april:

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.
Sportdag 2019
Op 10 april zal meester Jos in samenwerking met Halo
stagiaires 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 hier
nog nader over informeren. Alvast voor in de agenda!

Carnaval 2019
Carnaval (verkleedgym, spelletjes en dans)
Op woensdagmorgen 20 februari is er voor alle
groepen een speciaal programma opgesteld.
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen
( niet verplicht) en kunnen in de gymzaal aan diverse
activiteiten deelnemen.
Rooster voor woensdag 20 februari 2019:
Carnavalsgymles
8.30 - 9.15 Groep 1 en 2
9.15 - 10.00 Groep 3 en 4
10.15 – 11.00 Groep 5 en 6
11.00 – 11.45 Groep 7 en 8

45 min
45 min
45 min
45 min

Programma voorjaarsvakantie van de Mussen:
Meiden vanaf 10 jaar: maandag 25 feb.
Creatieve workshop 11.00-14.00 uur
Dinsdag 26 feb.
Sport en spel 11.00-14.00 uur
Woensdag 27 feb.
Koken en ‘Just dance’ 11.00-13.00 uur
Donderdag 28 feb.
Glowgolf Scheveningen 11.00-15.00 uur
Vrijdag 1 maart
Judoworkshop 11.00-14.00 uur
Kosten: Korting met ooievaarspas! Bij inschrijving gelijk
betalen, graag gepast of met pin.
Inschrijving: Vanaf dinsdag 5 februari bij juf Moska
Maqsoodi
Voor meer informatie en vragen kan je altijd bellen
Tel: 06-47694022

Peuteropvang
Nieuws uit de peuterspeelzaal
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema: Kunst
De klas wordt omgetoverd tot een echt museum met
allemaal kunstwerken van de kinderen.
Maar ook zang, dans en muziek komen aan bod.
Donderdag 21 februari mogen de ouders zelf meehelpen
met het maken van een mooi kunstwerk, tijdens de
ouderactiviteit.
Zet deze datum dus in uw agenda.
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Nog even ter herinnering:
Denk er bij traktaties aan dat wij het liefst gezonde
traktaties hebben.
Áls u toch iets van snoep of chips wilt trakteren, dan
slechts 1 stuk.
We hopen op uw begrip als we de rest mee terug naar
huis geven.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met
ons opnemen.
Meester Wouter en meester Frank

Groepen 1 en 2
De groepen 1 en 2 zijn afgelopen maandag begonnen met
thema “Kunst”. We willen de kleuters bewust maken dat
er overal om ons heen dingen zijn die wij kunnen
bewonderen. Ook bij onze kleuters zitten kunstenaars
verborgen. Zij zijn nu bezig om een zelfportret te
schilderen. Daarvoor hebben wij natuurlijk een palet, verf
en kwasten voor nodig. U bent natuurlijk nieuwsgierig
naar het eindresultaat! In de komende week zullen onze
kunstwerken in de gang opgehangen worden. En zoals u
weet bent u van harte welkom!

Groep 8
Inschrijven middelbare school
Volgende week gaan alle leerlingen van groep 8 zich
inschrijven bij een middelbare school naar keuze. In de
afgelopen weken zijn er diverse open dagen van
middelbare scholen geweest. In de klas hebben we dit
uitgebreid besproken en de leerlingen hebben veel
verschillende scholen bezocht. Ook met de klas zijn we
naar verschillende scholen geweest, zoals: Edith Stein
college, Diamant college, Maris Belgisch Park, Maris
Kijkduin en het François Vatel. Inmiddels hebben vrijwel
alle leerlingen een top-3 van scholen opgesteld die zij
gaan invullen.
De Zuidwalschool doet voor het tweede jaar mee met het
digitaal inschrijven. Vorig schooljaar was dit geslaagd en
hebben alle leerlingen zich digitaal inschreven bij
verschillende middelbare scholen. Ook dit jaar gaan wij dit
op deze manier doen.
De digitale inschrijving is op:
woensdag 13 februari om 10.30 uur in groep 8.
De kinderen schrijven zich samen met ouder/verzorger in
voor de middelbare school. Een uitgebreide uitleg over
hoe dit werkt krijgen de ouders en kinderen in de klas. De
volgende spullen zijn belangrijk om mee te nemen:
•Mobiele telefoon (06-nummer dat u heeft doorgegeven)
•E-mail
(U kunt inloggen op uw e-mail, het
adres dat u heeft doorgegeven)
•Top-3 scholen
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