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Nieuwsbrief nummer 03 
Week 38: 16 sept- 20 sept 

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

 

 

Belangrijke data:   

24 september Kennismakingsgesprekken voor 
de groepen 1 t/m 8 

2 oktober Start kinderboekenweek 

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

21 oktober t/m 
25 oktober 

Herfstvakantie 

 
 
 
 
Margedagen 2019-2020 
Hieronder vindt u nogmaals een lijst met 
margedagen om alvast in uw agenda te zetten. De 
school is dan gesloten.  
 

 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: 
 

 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! 
 
Kennismakingsgesprekken: 
Dinsdag 24 september bent u uitgenodigd voor een 
gesprek van 10 minuten om eens kennis te maken 
met de leerkracht van uw kind.  
 
De exacte tijd hiervoor heeft u ondertussen 
ontvangen. We hebben weer ons best gedaan, om zo 
goed mogelijk rekening te houden met ieders 
wensen. Als u toch onverwacht verhinderd bent en 
dus niet of niet op tijd kunt komen, laat dit dan 
alstublieft tijdig weten!  
 
Door deze gesprekken krijgen onze leerkrachten een 
nog beter beeld van alle kinderen die zij in de klas 
hebben. 
 
Het is helaas niet mogelijk om uw kind mee te nemen 
naar de gesprekken. Uitzondering hierop zijn de 
leerlingen van groep 8. 
 
We rekenen op uw komst!!! 
 
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. 
 
 
 
 
 

Algemeen Nieuws 

http://www.zuidwalschool.nl/
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Taallessen ouders: 
Vorige week is een nieuwe groep ouders gestart met 
Nederlandse taallessen op school. De nieuwe groep is 
op de vrijdagochtenden. Deze lessen zijn gratis.  
Ook wordt er kinderopvang verzorgd! 
De lessen worden gegeven door Lida Krul (van ROC 
Mondriaan). Er is nog een aantal plekken over 
waarvoor u zich kunt aanmelden. 
U kunt zich opgeven bij Ferry Scholtens (directeur 
van de school). Let op: er is een gering aantal 
plaatsen beschikbaar! 
 
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.   
Inschrijving en informatie: 
Je kan je inschrijven of informatie vragen bij Ferry 
Scholtens. Je kunt  natuurlijk ook altijd even 
langskomen tijdens de lessen. 
 
 
 
 
 
Dinsdag 1 oktober en donderdag 3 oktober gaan wij 
met de kinderen en zoveel mogelijk ouders een 
herfstwandeling maken in het Haagse Bos. We zullen 
hier met de tram naar toe gaan. Verdere informatie 
volgt! 
 
 
 
 
Aanstaande maandag beginnen wij met het thema 
“Herfst”. Wij gaan het over de vogeltrek hebben en 
de egels met hun winterslaap. En wat gebeurt er 
allemaal in het bos? Wat kunnen wij vinden in het 
bos? Dat gaan wij dinsdag 24 september ontdekken. 
Dan gaan de groepen 1 en 2 naar het bos. Spannend 
hoor! Wij verheugen ons erop! 
 
 
 

      
 

 
Groep 4 oefent veel met lezen. Daarom gaan wij 
donderdag naar de bibliotheek. Het gaat over de 
kinderboekenweek. Ook oefenen wij veel op de 
computer. Vooral met rekenen. Dat kunnen ze thuis 
ook doen. Het wordt een fijn jaar! 

Groep beren 

Nieuws van de Peuteropvang 

Nieuws van de Peuteropvang 

Groep 4 

Peuters 


