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Nieuwsbrief nummer 06 
Week 41: 7 oktober - 11 oktober 

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 privacy-
vereisten 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.  
Wilt u a.u.b. de mailgegevens en telefoongegevens 
controleren die uw zoon of dochter mee naar huis 
hebben gekregen. Dit formulier graag zo spoedig 
mogelijk weer retour. 
 
 
 
 

 
 
 
Vorige week hebben we in alle klassen de 
Kinderboekenweek geopend met een koffer of 
reistas vol boeken  met daarbij ook per klas een 
nieuw voorleesboek in het thema van de 
Kinderboekenweek "Reis Mee".  
Er is ondertussen druk voorgelezen in de klas en alle 
klassen hebben een bezoek aan de bibliotheek 
gebracht, waar ze zelf een boek mochten lenen voor 
in de klas. 
 
Verder zijn ook de creaweken begonnen. De groepen 
3-4-5 zijn bezig gegaan met beeldende kunst in het 
thema van de kinderboekenweek.  
De groepen 6-7-8 hebben drie verschillende 
disciplines gekozen. Meester Bram geeft les in 
beeldende kunst. Meester Frank is bezig met 
multimedia en juf Carmen geeft les in drama. 
Afgelopen donderdagmiddag is de eerste middag 
geweest waarbij de kinderen zelf konden kiezen 
welke les ze wilden volgen. Bij meester Bram is er 
fantastische abstracte kunst gemaakt met verf op 
doek. Bij meester Frank is de groep druk bezig 
geweest om in een nieuw programma een 
presentatie over een zelfbedacht onderwerp te 
maken. 
In groep 6 zijn de kinderen bezig geweest met het 
brainstormen over een script wat ze gaan schrijven 
en hebben ze een kaft ontworpen voor het boek wat 
ze van het script gaan maken. Volgende week gaan 
deze groepen daar nog even mee door. 
 
Al met al zijn de kinderen heel creatief bezig. Daar 
kunt u zelf ook naar komen kijken. Eind volgende 
week wordt er een minimuseum gemaakt waar alle 
kunstwerken getoond worden die gemaakt zijn 
tijdens de lessen beeldende kunst. 
 
 
 
 

Algemeen Nieuws 

Kinderboekenweek en creamiddag 

http://www.zuidwalschool.nl/
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Kom in de herfstvakantie naar De Mussen en doe 
mee aan allerlei leuke activiteiten! 
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen in de 
herfstvakantie elke dag deelnemen aan allerlei leuke 
activiteiten. Voor de kleuters staat onder meer een 
uitje naar Sealife, een uitje naar het theater, koken 
en een creatieve workshop op het programma. 
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen in Hoek van Holland 
alles leren over de hoogwaterbescherming in onze 
provincie, ze kunnen meedoen aan een sport en 
spelmiddag in het Zuiderpark, maar ook tuinieren, 
slijm maken en freerunnen! 
Voor de meiden die al 11 jaar zijn is er ook een super 
leuk programma samengesteld. Er kan meegedaan 
worden aan een Urban dance dag met dans battles, 
de meiden kunnen gezellig aan de high tea én een 
avond lang griezelen op Walilbi Fright Night! 
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de 
bovenstaande activiteiten? schrijf je dan snel in bij 
Samira want vol=vol! 
Inschrijvingen zijn gestart. Iedere dag m.u.v. de 
dinsdagen. 
Contactpersoon: Adres Buurtcentrum De Mussen: 
Marzia Angius Hoefkade 602 
Senior Jeugdwerker & stagecoördinator 2526 CM 
Den Haag 
Tel: 06-47186567 
e-mail: marzia.angius@demussen.nl 
 
 
 
 
 
Bij de peuters is de klas helemaal in de herfstsferen. 
De kinderen spelen dat de spin een spinnenweb 
maakt en er vliegjes in vangt. 
Ook wordt de egel gezocht, die in zijn holletje onder 
de bladeren blijkt te zitten. 
In de bouwhoek is het net een bos. Er liggen veel 
bladeren, eikeltjes, kastanjes en ook hele grote 
takken. 
De herfstwandeling kon een paar keer niet doorgaan 
door de regen; maar ook dát is de herfst. 
 
Nog even dit: 
Iedere middag gaan wij om 13.00 uur in de kring.  
Wij verzoeken u om de kinderen op tijd te brengen; 
12.45 uur!!!! Dank voor uw medewerking 
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Activiteiten de Mussen 

 

Mussen 

Nieuws van de Peuteropvang 

Nieuws van de Peuteropvang 


