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Nieuwsbrief nummer 03 
Week 39: 23 sept- 27 sept 

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

 

 

Belangrijke data:   

30 september Uitleg lezen groep 3 

2 oktober Start kinderboekenweek 

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

21 oktober t/m 
25 oktober 

Herfstvakantie 

1 november Studiedag (peuters open) 

26 november rapportenavond 

 
 
 
 
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. 
 
Mijnschoolinfo: 
Binnenkort willen we gaan werken met het platform 
Mijnschoolinfo (MSI). Dit is speciaal gemaakt om een 
goede informatievoorziening van scholen naar 
ouders mogelijk te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld alle 
nieuwsbrieven digitaal in uw e-mail ontvangen. Het 
programma voldoet aan alle moderne 
privacyvereisten en wordt inmiddels door honderden 
scholen gebruikt. Meer informatie volgt. 
 
 

 
 
 
Vanaf 2 oktober begint de Kinderboekenweek weer. 
En ook dit jaar doet de Zuidwalschool daar aan mee. 
Het thema dit jaar is: "Reis mee".  Alle klassen vanaf 
groep 3 gaan tijdens de twee weken van de 
Kinderboekenweek extra aandacht aan lezen en 
boeken geven. Bovendien hebben we extra creatieve 
uren ingeroosterd waarbij de verschillende klassen 
met verschillende onderwerpen van kunst en cultuur 
bezig gaan. 
De groepen 3- 5 gaan in het thema van de 
Kinderboekenweek volop bezig met Beeldende 
Kunst. De groepen 6 -8 hebben gekozen voor 
Multimedia, Beeldende Kunst en Drama. 
In de week voor de herfstvakantie en de week na de 
herfstvakantie laten wij bij de hoofdingang zien wat 
de kinderen gemaakt hebben. Een soort mini-
museum dus! 
Op woensdag 2 oktober zal om 08.30 een ludieke 
opening van de Kinderboekenweek plaatsvinden op 
het schoolplein. Kom daar vooral naar kijken! 
 
 
 
 
 
 
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! 
  

Algemeen Nieuws 

Peuters 

Kinderboekenweek 

http://www.zuidwalschool.nl/
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Afgelopen dinsdag gingen de groepen 1 en 2 met de 
bus op pad naar het bos bij Meijendel, een 
duingebied dat onderdeel is van het Nationaal Park 
Hollandse Duinen. De kinderen hebben daar de hele 
dag heerlijk in de plassen gestampt, door het bos 
gestruind, blaadjes verzameld, eikels gezocht, 
paddestoelen bekeken en spelletjes gespeeld. Zij 
konden gebruik maken van het toilet in het 
Bezoekerscentrum en mochten even lekker spelen in 
het Monkeybos. Helaas hebben we geen reeën 
gezien, maar die houden zich overdag vaak schuil. 
Ondertussen hebben de kinderen een hoop 
opgestoken over alle natuurlijke veranderingen in de 
herfst. Daar kunnen we de komende tijd in de klas 
nog uitgebreid over praten en spelen dus! 
 
 
 
      

 
 
In groep 3 beginnen we met lezen. 
Wij willen de ouders van groep 3 graag uitleggen hoe 
het lezen in groep 3 geleerd wordt, daarom nodigen 
we u uit om op maandag 30 september om 14.15 uur 
naar school te komen. 
Tijdens schooltijd gaat juf Monique de Bruin u daar 
alles over vertellen. Wij hopen dat u daar bij kunt 
zijn, zodat u thuis uw kind op dezelfde manier kunt 
helpen. 
U bent van harte welkom in het lokaal op de eerste 
etage. 
Graag tot maandag 30 september om 14.15 uur. 
 
Voor de ouders van de leerlingen uit groep 3 die 
aanwezig zijn, hebben we een presentje waarmee ze 
met de kinderen aan de slag kunnen. 
 

Kleutergroepen 

Nieuws van de Peuteropvang 

Nieuws van de Peuteropvang 

Groep 3 


