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Nieuwsbrief nummer 05 
Week 39: 30 sept- 4 okt 

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

 

 

Belangrijke data:   

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 

 
 
 
 
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. Voor nu vragen we u daarom in een 
aparte brief om uw emailadres aan ons door te 
geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Luizencontrole: 
In de herfst komt het wel eens voor, dat er weer 
hoofdluizen gesignaleerd worden bij kinderen. 
Vervelend, maar gelukkig goed te verhelpen. Op 
school kan hoofdluis zich snel verspreiden. We 
houden dit daarom altijd goed in de gaten en 
controleren daarom regelmatig alle kinderen. Mocht 
er bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden, zullen 
we u dat laten weten. 
 
 
 
 
Vanaf 2 oktober is de Kinderboekenweek weer 
begonnen.  En ook dit jaar doet de Zuidwalschool 
daar aan mee. Het thema dit jaar is: "Reis mee".   
Meester Frank had een leuke opening bedacht, die 
door het slechte weer helaas binnen in de klassen 
plaats moest vinden. Uit verschillende grote 
reistassen kwamen de themaboeken van deze 
kinderboekenweek tevoorschijn! 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Nieuws Kinderboekenweek 

http://www.zuidwalschool.nl/
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De herfstwandeling die met beide groepen op het 
programma stond voor deze week kon helaas 
vanwege het slechte herfstweer niet door gaan. We 
waren van plan een herfstwandeling te gaan maken 
in het Haagse Bos. We wilden hier met de tram naar 
toe gaan. Wie weet lukt dat aankomende week toch 
nog. We houden u op de hoogte! 
 
 
 
 
 
Woensdag 2 oktober gingen alle kleuterklassen om 
de beurt naar de bibliotheek in de Koningstraat. 
Hoewel dit natuurlijk niet ver weg was, voelde het 
toch even spannend om in de rij helemaal zelf daar 
heen te lopen. Gelukkig werden we geholpen door 
een aantal ouders. De kinderen waren 
geïnteresseerd, onder de indruk van de lieve juf van 
de bibliotheek en luisterden supergoed. Het ging 
over het thema Herfst.  
 
Afgelopen donderdag 3 oktober hebben de kleuters 
ook nog hun eerste kennismakingsles gekregen met 
ballet op muziek. Hiervan krijgen ze nog twee lessen. 
Wat vonden ze het nu al leuk. De kinderen genoten 
volop! 
 
 
      

 
 
Elke week vinden er na schooltijd een aantal 
activiteiten plaats in het kader van de Verlengde 
SchoolDag (VSD). Dit jaar zullen we bijvoorbeeld 
aandacht besteden aan extra sport, muziek, techniek 
en kooklessen. Deze week ging bijvoorbeeld ook 
groep 6 aan de slag met het leren spelen van een 
instrument. Het instrument dat ze leren bespelen, is 
de gitaar. De kinderen vonden het niet moeilijk en 
wel erg leuk. Ze hebben liedjes nagespeeld en 
nieuwe dingen geleerd over de gitaar.  
 

Kleutergroepen 

Nieuws van de Peuteropvang 

Nieuws van de Peuteropvang 

Groep 6 

Peuters 


