Nieuwsbrief nummer 21
Week 8 – 18 februari t/m 22 februari
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:
 22 februari:

Taakdag: school gesloten

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

 9 mei:

schoolfotograaf

Met deze actie wordt er aandacht gevraagd voor de
toekomst van het onderwijs, voor uw kind en voor de
toekomst van hele generaties kinderen.
Let op: de voorschool ( peuterspeelzaal) is vrijdag 15
maart gewoon geopend (zowel de ochtend als de
middag!).
Dit komt omdat de leidsters van de voorschool een andere
CAO hebben dan de leerkrachten in het basisonderwijs.
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!
Programma voorjaarsvakantie van de Mussen:

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

Algemeen Nieuws
Landelijke Stakingsdag ( versie 21 februari 2019)
Staken is een individueel recht van werknemers. Iedere
leerkracht beslist zelf of hij of zij gaat staken.
Dit houdt dus in dat op sommige scholen veel
leerkrachten gaan staken en op sommige scholen weinig
of geen leerkrachten gaan staken. Dit heeft weer tot
gevolg dat de ene school wel open kan blijven en de
andere school te weinig leerkrachten heeft om de
groepen te kunnen bemannen.
Op de Zuidwalschool willen veel leerkrachten (meer dan
60%) meedoen met deze staking!!
Dit betekent dus dat vrijdag 15 maart de gehele dag de
basisschool gesloten zal zijn en er geen lessen gegeven
gaan worden.
Wij verzoeken u dan ook, indien nodig, voor deze dag een
andere vorm van opvang voor uw kind(eren) te zorgen.
Mocht dit tot ernstige problemen leiden, dat kunt u dit
aangeven bij de directie van de school.
Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip!
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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 van 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

Groepen 2
Naar het museum Meermanno
Wachten op je stoel, daar is de bus, instappen en op naar
het museum vol met kunst. In het museum hangen wij
onze jassen op en worden wij in 2 groepen verdeeld . We
praten over kunst en emoties en we maken kunst met
dunne repen stof. Zo ontwerpen wij een jurk en een jas.
Ook zagen wij grote beesten van klei, de spin was het
grootst! Gauw terug naar school. Wat is kunst leuk. Wij
wensen jullie een fijne vakantie toe namens de school en
groep 2.

Groepen 4
Wij gingen met de bus naar het museum Meermanno. Het
was het huis van een hele rijke man. Eerst gingen wij een
bewaardoosje versieren, we mochten zelf een thema
bedenken. In de pauze speelden wij in de lettertuin.
Verder gingen wij ook in de koffers kijken met schatten.
Superleuk allemaal!

Groep 8
Zaalvoetbaltoernooi
Op vrijdag 15 februari was het dan eindelijk zo ver. De
jongens van groep 8 (en 7) waren aan de beurt voor het
Johan de Witt zaalvoetbaltoernooi in de Houtzagerij. We
waren ingedeeld in groep H met vier andere scholen uit
Den Haag. Om te zorgen voor een zo sterk mogelijk team
waren er jongens uit groep 7 en 8 gekozen. De overige
kinderen van groep 8 gingen natuurlijk mee om de
Zuidwalschool aan te moedigen.
De eerste wedstrijden speelde we tegen de PH
Schreuderschool en Sofyan maakte al na 15 seconden het
eerste doelpunt. We waren veel beter en wonnen de
wedstrijd met 5-0.
Ook de tweede wedstrijden tegen de Strandwacht werd
vrij gemakkelijk gewonnen. Het werd 4-1, mede dankzij
het goede spel van Ibrahim en Maceo uit groep 7.
Tijdens de derde wedstrijd hadden we het lastiger en
speelden we tegen CBS de Ontmoeting. Dit team had
grote jongens bij zich maar Matin en Semih waren zeer
sterk aan het verdedigen. Aan de andere kant maakten we
via een penalty de 1-0. Ook deze wedstrijd werd
gewonnen, de uitslag was 3-0.
Als laatste speelden we tegen de Blokpoelschool, deze
school had ook alles gewonnen en het ging dus om de
eerste plaats in de poule. Nihat keepte heel goed en Ilvo
deed er alles aan om het spel van de Blokpoelschool te
ontregelen. Helaas waren deze jongens net iets beter en
verloren we de wedstrijd met 2-4.
Uiteindelijk werden we tweede in de poule maar was er
toch groot feest! De nummers 1 en 2 van de poule
mochten door naar de volgende ronde. Het team met
Nihat, Matin, Semih, Sofyan, Ilvo, Maceo en Ibrahim mag
in april dus de tweede rondevan het toernooi spelen!
Gefeliciteerd! Alle kinderen, juffen, meesters en ouders
van de Zuidwalschool zijn super trots op jullie!

Ouders
Oumnia works training
We hebben inmiddels 3 trainingen achter de rug. Alle
aspecten die van belang zijn om onze kinderen zo goed
mogelijk op te voeden en te ondersteunen komen aan
bod! Zeer leerzaam!
Wij kijken uit naar de volgende bijeenkomst na de
vakantie.
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