Nieuwsbrief nummer 23
Week 12 – 18 maart t/m 22 maart
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:
 15 maart:
 26 maart:
 10 april:
 11 april:
 18 april:

Nationale stakingsdag (school
gesloten, peuterspeelzaal open)
rapporten - 10 minuten gesprekken
sportdag
studie/taakdag ( school gesloten,
peuterspeelzaal open)
paasontbijt

 19 april
t/m 3 mei:
 9 mei:

meivakantie
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.
Zwembaden extra open op vrijdag 15 maart (
stakingsdag)
De Haagse zwembaden zijn op 15 maart (extra) open. De
openingstijden per zwembad zijn als volgt:





Zuiderpark
Hofbad
Blinkerd
Waterthor

10.00 – 15.30 uur
13.00 – 15.00 uur
13.00 – 15.00 uur
12.00 – 13.00 uur

Meer informatie vindt u op internet:
www.denhaag.nl/zwemmen
Nieuwsbrieven
U vindt de nieuwsbrieven ook op onze website:
www.zuidwalschool.nl

Algemeen Nieuws
Landelijke Stakingsdag ( versie 7 maart 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!

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.
Rapportgesprekken 26 maart
Dinsdag 26 maart zijn de tienminuten-gesprekken met u
als ouder over de resultaten en de rapporten van uw kind.
U heeft de afgelopen weken brieven hierover gehad. U
heeft als het goed is een invulstrookje weer meegegeven
aan uw kind met een gewenste tijd voor u.
Aanstaande week krijgt u de definitieve tijd waarop u
verwacht wordt. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk
aan ieders wensen te voldoen. Meestal lukt dit ook, maar
soms is er een kleine verandering nodig.
We gaan er vanuit dat u komt op de aangegeven tijd.
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peuteropvang
We zijn nu bezig met het thema kleding. De kinderen
mogen hierbij ook kleertjes van de poppen wassen in de
watertafel. Hierbij wordt natuurlijk nog wel eens lekker
alles nat gespetterd. Daarom willen wij u vragen om de
kinderen reservekleding mee te geven. We willen u toch
nog even herinneren aan ons traktatiebeleid.
Bij voorkeur een gezonde traktatie en sowieso maar 1
stuk.
Wij hopen op uw begrip als wij de rest mee terug naar
huis geven.

Zo leren de kinderen van groep 6 dat het in oorlogstijd
voor een heleboel mensen een hele moeilijke tijd was.

Groep 8
Halve finale voetbaltoernooi:
Volgende week vrijdag 22 maart gaan de jongens van
groep 8 de halve finale van het Johan de Wittvoetbaltoernooi spelen. Het zal heel erg spannend gaan
worden of de finale behaald wordt. Wij wensen de
jongens uiteraard heel veel succes.

Groep 1 a
Thema Kunst:
Dit thema is alweer afgelopen helaas, wij hebben er een
hoop van geleerd.
En...... wij hebben 3 schilderlessen van Oksana, de moeder
van James, gehad.
Eerst gingen wij een echte appel, later echte druiven
schilderen, en natuurlijk ook .....op eten. Echt super leuk.

Groep 6
Anne Frank:
A.s. donderdag 21 maart 2019 a.s. komt er iemand in
groep 6 vertellen over Anne Frank. De hele ochtend gaat
groep 6 aan het werk over het leven van Anne Frank. Dat
heet een workshop.
Anne Frank was een Joods meisje dat zich gedurende de
tweede wereldoorlog met haar familie verstopte, zodat de
Duitse soldaten haar en haar familie niet zouden kunnen
vinden.
Aan het einde van de oorlog werden ze toch gevonden en
werden ze door de Duitse soldaten toch nog naar een
gevangenkamp gebracht. Zij en haar familie kwamen daar
allemaal om het leven.
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