Nieuwsbrief nummer 20
Week 7 – 18 februari t/m 22 februari
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Met andere woorden houdt u er rekening mee dat vrijdag
15 maart de Zuidwalschool gesloten kan zijn.

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:
 9 mei:

Sportdag - groepen 1 t/ m 8 bij de
Haagse sporttuin
Schoolfotograaf

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

Algemeen Nieuws
Landelijke Stakingsdag (nieuwe versie)
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.
Ons bestuur heeft afgelopen week een uitspraak gedaan.
De directie gaat deze week inventariseren in hoeverre op
de Zuidwalschool door de leerkrachten gestaakt gaat
worden.
Op dit moment is dit nog niet afgerond en dit houdt in dat
ik u aanstaande week bericht of de school open of
gesloten is op 15 maart.
De Peuteropvang is die dag gewoon open zijn.

Sportdag 2019
Op woensdag 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
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Schoolfotograaf
Donderdag 9 mei bezoekt de schoolfotograaf ons weer. Er
wordt een foto gemaakt van elk kind apart en een
groepsfoto met de hele klas.
Ook kunnen broertjes en zusjes die hier op school zitten
met elkaar samen op de foto. U kunt deze foto’s later
apart of als set bestellen.
Wij vragen u om uw kinderen niet al te donker te kleden.
Vanaf twee uur ’s middags kunnen er foto’s gemaakt
worden van de broertjes/ zusjes, die nog niet bij ons op
school zitten.
Mochten hier toch nog vragen over zijn, dan kunt u altijd
terecht bij juf Karin Nooijen of meester Scholtens.
VakantiepasClub voorjaarsvakantie Den Haag
Het voorjaar komt steeds dichterbij en de eerste krokusjes
en sneeuwklokjes zijn al gespot. Tijd voor de
voorjaarsvakantie! Dat betekent een nieuw pakket
activiteiten van de VakantiepasClub mét
VakantiepasKorting. Als jullie deze winter niet hebben
kunnen schaatsen of skiën, grijp dan nu je kans in de
Uithof.
In het Kicking Horse Kinderkookcafé van Paagman maak
je samen een lekkere maaltijd of kom spelen en
ontdekken in de Kinderwerkplaats.
Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub. Bekijk
deze en alle andere activiteiten op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het
dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik
van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee
weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de activiteiten

Wij weten hoe je verf kan mengen en wij gaan morgen
met z’n allen naar het museum om schilderijen te
bekijken.
Bij ons in groep 2 ‘gaat alles uit de kunst’.
Groetjes van alle kleine kunstenaars uit groep 2

Groepen 4
Groep 4 is druk bezig met ‘klokkijken’.
Dat vinden ze nog wel heel lastig, maar…….we willen
allemaal leren klokkijken.
Volgende week gaan we ’s woensdags carnaval vieren.
Sommige kinderen komen verkleed en we gaan dan leuke
spelletjes doen in de gymzaal. Superleuk!
Donderdag 22 februari gaan we naar een museum. Deze
keer gaan we naar museum Meermanno naar de
workshop ‘Koffers vol ideeën’.
Iedereen verzamelt wel iets. Schelpen, stenen,
voetbalkaartjes of geld. Maar wat als je iets wilt
verzamelen dat alleen in je hoofd zit? Mooie verhalen,
goede ideeën of herinneringen aan je oma? In het
programma Koffers vol herinneringen komen de leerlingen
allerlei soorten verzamelingen tegen. Koffers vol met
vreemde voorwerpen wachten erop om onderzocht te
worden. Ook de bijzondere verzamelingen van het
museum worden bekeken. Ook is er aandacht voor de
verzamelingen van de kinderen en wordt er een speciaal
doosje gemaakt voor hun eigen verzameling.

Groepen 5,6,7 en 8
Peuteropvang
Nieuws uit de peuterspeelzaal
We zijn nu een week bezig met het thema Kunst en de
klas begint er al steeds mooier uit te zien.
Het begint al een beetje op een museum te lijken.
We hebben ook een liedje gezongen over de vormen en in
de gymzaal de verschillende kleuren ballonnen bij elkaar
gezocht.
Vergeet u niet dat donderdag 21 februari de
ouderactiviteit is!!!!!

Groepen 1 en 2
Kunst in de klas
Wat gebeurt er allemaal in groep 2??
Wij leren de letter k van kunst.

Valentijnsdag op de Zuidwal
Op donderdag 14 februari was het Valentijnsdag. Een paar
kinderen van groep 8 wilden dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan en hebben een plan bedacht. Ze zijn langs de
klassen geweest om te vragen of iemand een roos wilde
sturen naar een speciaal iemand. Dit kon een goede
vriend(in) zijn, vader of moeder, iemand met je wie goed
kunt samenwerken of iemand die je aardig vindt.
Dilys, Keytleen, Mariam en Sofyan hebben de kaartjes
verzameld en donderdagmiddag bij alle leerlingen de
rozen ‘bezorgd’. Helaas waren sommige kaartjes niet
duidelijk geschreven waardoor niet duidelijk was voor wie
de roos bestemd was. Gelukkig hebben we een
Valentijnskaart als oplossing bedacht, zodat iedereen iets
kon geven.
Het was een vrolijke en geslaagde actie waar de
organisatoren veel complimenten voor
hebben ontvangen.
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