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Nieuwsbrief nummer 02 
Week 37: 9 sept- 13 sept 

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

  

Belangrijke data:   

 

 12 sept             Studiemiddag voor de voorschool   
                          en de groepen 1 en 2 ( groep 1 en 2 
                           peuters vrij)   

 16 sept             studiedag groep 1 t/ 8 ( peuters  
                          open) 

 17 sept             Prinsjesdag ( gehele school dicht) 

 24 sept              Kennismakingsgesprekken  voor de  
                           groepen 1 t/m 8 

 2 okt                  Start Kinderboekenweek 

 15 okt                Studiedag groepen 1 t/m 8 ( 
                          peuters open) 

 21 okt t/m 
25 okt                Herfstvakantie 
 
    

 
 
 
 
Let op gewijzigde data!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Margedagen 2019-2020 
Hieronder vindt u een lijst met margedagen die u alvast in 
uw agenda kunt plaatsten.  
De school is dan gesloten.  

 ma 16 sept  

 di 15 okt  

 vrij 1 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: 
Er zal  in schooljaar 2019- 2020 een aantal extra dagen 
voor de nascholing van Speelplezier (peuters en kleuters) 
ingepland worden. 
De data hiervoor zijn: 

 donderdagmiddag 12 september 

 Dinsdagmiddag 4 februari 

 dinsdag 17 maart de gehele dag 
De peuteropvang is dan niet 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?  
 
.   
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.   

Algemeen Nieuws 

http://www.zuidwalschool.nl/
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Inschrijving en informatie  
Je kan je inschrijven of informatie vragen bij Ferry 
Scholtens. Je kunt  natuurlijk ook altijd even 
langskomen tijdens de lessen. 
 
 
 
 
De tweede schoolweek zit er al weer bijna op. 
We hebben met elkaar kennis gemaakt, het lokaal 
verkend en al van alles geleerd. Zo kennen we nu al heel 
veel afspraken en proberen we ons daar in de klas en op 
de speelplaats aan te houden. 
Het is heel gezellig met elkaar en alle knuffelkonijnen. 
 
 

 
 
Beste ouders!  
 
De kinderen van groep 8 hebben enorm veel zin in het 
laatste schooljaar op de Zuidwal, omdat:  
 
•het leuk is om de oudste te zijn 
•je meer vrijheid krijgt als je werk af is 
•je op kamp gaat met groep 7 
•je meer mag samenwerken 
•we een groot lokaal hebben 
•er een tafelvoetbaltafel staat 
•we dezelfde meester hebben (behalve Yaren) 
•de vakken moeilijker worden 
•we een nieuwe school mogen kiezen 
•we een musical mogen maken 
•we toffe peren zijn (aldus Pieter) 
 
Groeten van meester Bram en de kinderen van groep 8! 
 
 
 
 
Dit schooljaar doet groep 7 mee aan een project van de 
internationale organisatie, Save the children, het project 
heet: ‘Twinning’. Save the Children is een organisatie met 
als doel het naleven van de kinderrechten, overal ter 
wereld. Hierbij richten ze zichtot de politiek en vragen 
hulp voor kinderen in andere landen (voornamelijk 
conflictgebieden).  
 
Het gaat om een geheel nieuw project waarin onze 
leerlingen in contact komen met kinderen uit andere 
landen. Er wordt informatie over elkaars land ingewonnen 
en besproken hoe ze hier leven (school, thuis, 
buitenspelen etc.) 
 

Op woensdag 18 september komt er iemand van Save the 
Children bij ons in de klas langs die het project gaat 
uitleggen. Dan wordt er bekend gemaakt met welke 
school uit welk land wij gaan samenwerken. Erg leuk om 
te gaan doen!  
 
Groetjes,  
 
Meester Frank 

Groep konijnen 

Nieuws van de Peuteropvang 

Nieuws van de Peuteropvang 

Groep 8 

Groep 7 


