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Nieuwsbrief nummer 01 
Week 37: 9 sept- 13 sept 

Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op: 
www.zuidwalschool.nl 

  

Belangrijke data:   

 

 12 sept             Studiedag voor de voorschool  en 
                          en de groepen 1 en 2 ( voorschool is  
                          deze middag gesloten!!) 

 16 sept              taakdag (schoolgesloten, 
voorschool 
                           gewoon open) 

 17 sept              Prinsjesdag  

 23 sept              Informatieavond voorschool 

 24 sept              Kennismakingsgesprekken  voor de  
                           groepen 3 t/m 8 

 2 okt                  Start Kinderboekenweek 

 15 okt                Studiedag groepen 1 t/m 8 ( voor- 
                           school open) 

 21 okt t/m 
25 okt                Herfstvakantie 
 
    

 
 
 
 
Nieuw schooljaar 2018-2019: 
Welkom! 
Allereerst willen wij alle leerlingen en ouders hartelijk 
welkom heten in het nieuwe schooljaar. Wij hopen, dat 
we met elkaar er weer een prachtig jaar van kunnen 
maken. 
Mocht het zo zijn dat u in de loop van dit jaar iets kwijt 
wilt, wacht er niet mee en maak het kenbaar bij de 
leerkracht, administratie of directie. 
 
Margedagen 2019-2020 
Hieronder vindt u een lijst met margedagen die u alvast in 
uw agenda kunt plaatsten. 
De school is dan gesloten. De peuteropvang is dan open. 
ma 16 sep  
di 15 okt  
vrij 8 november  
woe 22 jan  
vrij 21 feb  
do 9 april  
woe 20 mei  
vrijdag 19 juni  

ma 6 juli  
vrij 17 juli(middag) 
 
Extra margedagen kleuterafdeling 2019-2020: 
Daarnaast zal er een aantal extra dagen voor de 
nascholing van Speelplezier (peuters en kleuters) 
ingepland worden. 
De data hiervoor zijn: 
• donderdagmiddag 12 september 
• dinsdag 17maart de gehele dag 
De peuteropvang is dan gewoon geopend. 
 
Ooievaarspas: 
Op donderdag en vrijdag kunt u de ooievaarspas van uw 
zoon of dochter laten scannen bij juf Jacqueline. Ieder jaar 
opnieuw aanvragen bij de gemeente en ieder jaar laten 
scannen bij de administratie! 
 
Absentie: 
Mocht uw kind om welke reden ook niet op school 
aanwezig kunnen zijn, dan is het uitdrukkelijk verzoek dit 
aan de school/ leerkracht te melden. 
In het absentiesysteem van de school wordt dit dan 
geregistreerd. 
Om onduidelijke of ongeldige redenen zal deze absentie in 
dit systeem dan ook als ongeoorloofd worden 
opgenomen. Bureau leerplicht zal mogelijk controle 
uitvoeren. 
 
 
Taallessen ouders: 

Vanaf vrijdagmorgen 13 september zal er op de 
Zuidwalschool een nieuwe groep gevormd gaan 
worden voor ouders die taallessen willen volgen. 
Deze lessen worden gegeven door Lida Krul ( ROC 
Mondriaan). 
U kunt zich opgeven bij Ferry Scholtens (directeur 
van de school). Let op: er is een gering aantal 
plaatsen!!!!! 
 
Wil je  beter leren spreken?  
Wil je beter leren lezen en schrijven?  
Wil je weten wat er op de school gebeurt?  
Wil je je taalniveau verhogen?  
 
.   

Algemeen Nieuws 

http://www.zuidwalschool.nl/
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De lessen voor beginners zijn dus nu op de 
vrijdagochtend. We bespreken de nieuwsbrief en 
ook is er aandacht voor andere thema’s die te 
maken hebben met de school. Tegelijkertijd zal er 
geoefend worden met de woordenschat en is er 
ruimte voor spreekvaardigheid.   
Inschrijving en informatie  
Je kan je inschrijven of informatie vragen bij Ferry 
Scholtens. Je kunt  natuurlijk ook altijd even 
langskomen tijdens de lessen. 
 
 
 
Na een heerlijke zomervakantie is ook de Peuteropvang 
weer begonnen. 
Zowel de kinderen als de leidsters hebben er weer veel zin 
in en we gaan er dan ook een mooi schooljaar van maken. 
Een aantal kinderen is verhuisd en er zijn ook een paar 
kinderen naar groep 1. 
Dat betekent dat er weer nieuwe kinderen gaan starten 
bij ons. 
Wij heten hen van harte welkom!! 
Donderdag 12 september is de Peuteropvang in de 
middag gesloten i.v.m. een studiemiddag. 
 
 
 

De eerste schoolweek zit er al weer op! 
In de kikkergroep is een hoop geleerd. 
Wij zijn heel knap en doen alles zelf. 

Wij komen ’s ochtends binnen en hangen onze tas en jas 
op. 

Wij ruimen netjes onze werkjes op. 
Wij bedenken wat wij willen spelen. 

Wij leren om elkaar te helpen. 
Maar het allerleukste was om met elkaar te zijn! 

Want daar kikker je van op. 
Kwak, tot volgende week! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan.  

De eerste paar dagen zijn altijd spannend en iedereen 
moet weer even wennen aan het ritme. 
Een nieuwe juf of meester en voor de juf of meester een 
gezellig stel nieuwe leerlingen. 
In groep 5 zijn er nieuwe afspraken  en er staan weer 
andere vakken op het rooster. 
In groep 5 zijn we begonnen met op verschillende 
manieren met elkaar kennis te maken.  
Door spelletjes, tekeningen en het schrijven van 
verhaaltjes. Ook al zit je bij elkaar in de klas, we 
ontdekken altijd weer wat nieuws!  
Vragen stellen aan de juf, om van alles over de juf te 
weten te komen.  
Maar ook……. alweer serieus aan de slag. Hoe gaat het ook 
alweer met de eentjes, tientjes en honderdtallen? 
De tafels en plus en min sommen kwamen voorbij tijdens 
het rekenen. 
En bij de taal is de woordenschat al in de eerste week flink 
uitgebreid. 
Zo zie je maar, in een korte tijd moeten die knappe 
koppies alweer veel verwerken. 
De kop is eraf en voor we het weten is de eerste week 
alweer voorbij! 
Op naar een mooi jaar, waarin we samen weer veel van 
elkaar mogen leren! 
 

 
 
 

Een nieuw schooljaar en weer terug op het vertrouwde 
honk. Het voelde weer als thuiskomen afgelopen 
maandag toen groep 6 binnenkwam. 
De klas van twee jaar terug, nog enthousiaster dan in mijn 
herinnering en bovendien flink gegroeid in de lengte. 
Naast de gezelligheid, moet er toch ook dit jaar hard 
gewerkt worden. 
We gaan weer aan de slag met alle schoolvakken, maar de 
leerlingen krijgen ook een weektaak.  
In de weektaak staan extra oefeningen voor alle vakken. 
Echter zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor dat het 
af komt. 
Dit alles plannen is een nieuwe vaardigheid waar we dit 
jaar aan gaan werken. 
We gaan er een leerzaam jaar van maken. 
 
Juf Carmen 

 

 
 
 
 

Nieuws van de peuteropvang 

Nieuws van de Peuteropvang 

Nieuws van de Peuteropvang 

kikkers 

Groep 5 

Groep 6 


