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Nieuwsbrief nummer 8 
Week 44: 28 oktober – 1 november 

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

 

 

Belangrijke data:   

  

1 november Studiedag (peuters open) 

6 november Stakingsdag ( peuters open) 

26 november rapportenavond 

5 december Sinterklaas 

17 december Lunch peuters 

19 december  Lunch peuters 

19 december  kerstdiner 

 
 
 
 
Taak/Studiedag 
Belangrijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Aanstaande vrijdag 1 november is de school gesloten. 
Dus de groepen 1 tot en met 8 hebben dan geen les, 
omdat de leerkrachten deze dag een taak/studiedag 
hebben. 
De peuterspeelzaal is aanstaande vrijdag gewoon 
open. 
 
 
Op 6 november is een landelijke stakingsdag voor het 
onderwijs gepland. 
De leerkrachten van de Zuidwalschool staken ook. 
Daarom is de Zuidwalschool woensdag 6 november 
de gehele dag gesloten. 
Ik hoop dat alle leerkrachten in Nederland gehoor 
zullen vinden bij onze minister van onderwijs, zodat 
er meer aandacht komt voor het salaris en de 
werkdruk van de leerkrachten en zo voor de 
toekomst van het onderwijs,  van uw kind en  van 
hele generaties kinderen. 
 
 
 
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.  
Laatste oproep: 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. 
 
 
 
De Zuidwalschool is al geruime tijd  bezig om alle 
mailadressen van de ouders te verzamelen.  
Als het goed is heeft u ook een mailadres opgegeven. 
Op dit emailadres ontvangt u op 11 november  een 
mail van Steda.  
Let op: het kan zijn dat deze mail in uw spambox is 
beland. 
Dit bedrijf (Steda) voert het oudertevredenheid-
onderzoek voor de Zuidwalschool uit. 
Ik hoop van harte dat u meedoet, want met uw 
informatie kunnen we onze school steeds beter 
maken. 
U heeft tot 1 december de tijd om deel te nemen.  
 
 
 
De Kinderkunstschool is een project van de Mussen 
en het Mauritshuis. 
Kinderen gaan 15 keer op een woensdagmiddag 
(15.30-17.30 uur) aan de slag met kunst, tekenen en 
de 17e eeuw.  
We brengen ook 2 keer een bezoek aan het 
Mauritshuis. Bij de afsluiting worden alle 
kunstwerken van de kinderen tentoongesteld en 
maken we er een feestje van. 
We starten volgende week al! Op woensdag 13 
november! Dus snel inschrijven is gewenst.   
Leerlingen van de groepen 6,7 en 8 kunnen zich bij 
hun eigen leerkracht opgeven. 
 

Algemeen Nieuws 

Oudertevredenheidsonderzoek 2019 

Onderwijsstaking 2019 

Mijn schoolinfo 

Kinderkunstschool 

http://www.zuidwalschool.nl/
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De ingang van school is omgetoverd tot een 
minimuseum. De klassen 3 - 8 zijn in de weken voor 
de herfstvakantie heel druk geweest met de 
creaweken, waarbij we allemaal mooie dingen 
hebben gemaakt. Die kunst is terug te zien in het 
museum. Zo zijn er vervoersmiddelen gemaakt voor 
de Kinderboekenweek, is er met verf gegooid en zijn 
er toneelstukken geschreven over bijzondere reizen. 
 
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen.! 
 
      

 
 

Zuidwal- minimuseum 


