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Nieuwsbrief nummer 10 
Week 47: 18 november- 22 november 

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

 

 

Belangrijke data:   

26 november Rapportenmiddag en -avond 

28 november Informatiebijeenkomst peuters 

5 december Sinterklaas (middag vrij) 

17 december Lunch peuters 

19 december  Lunch peuters 

19 december  Kerstdiner 

20 december Middag vrij, start kerstvakantie 

6 januari 1e schooldag in 2020 
(eind kerstvakantie) 

 
 
 
Aanstaande dinsdag (26 november) zijn alle ouders 
van de groepen 1 tot en met 7 op school uitgenodigd 
voor een gesprek van 10 minuten met de leerkracht 
van hun kind.  
 
Bij de groepen 1 en 2 wordt gesproken over de 
ontwikkeling van uw kind, maar dit wordt nog niet op 
papier vastgelegd.   
De groepen 3, 4, 5, 6 en 7 bespreken dan wel het 
eerste rapport, dat mee naar huis wordt gegeven.  
De leerlingen van groep 8 zijn nog druk bezig met de 
afname van verschillende toetsen voordat zij in 
december hun basisschooladvies krijgen. Er zijn 
daarom voor hen geen rapporten. 
 
Leuk nieuws: De rapporten zijn dit jaar vernieuwd!  
Ze zien er daarom nu nog mooier en duidelijker uit. 
Vanaf het tweede rapport krijgt u tegenwoordig ook 
een blaadje met grafieken van alle afgenomen CITO-
toetsen, zodat u goed kunt zien wat de vorderingen 
van uw kind daarin zijn. 
 
U heeft ondertussen de tijden van de gesprekken van 
ons ontvangen. We gaan er van uit u dinsdag op tijd 
en zonder kinderen voor dit gesprek te ontmoeten 
op school! 
 
 

 

Op vrijdag 22 november is het zo ver.  
De Zuidwalschool gaat van start met 
‘Mijnschoolinfo’ (MSI)!  
 
De ouders/ verzorgers die hun e-mail adres hebben 
opgegeven bij de school krijgen op deze dag een e-
mail om een account aan te maken. In deze e-mail 
staat een instructie en een activatielink om u te 
registreren. 

U kunt dan op Mijnschoolinfo inloggen op de 
computer maar er is ook een app die u op uw 
telefoon kunt installeren. U vindt er binnenkort de 
nieuwsbrief, de kalender van de school en informatie 
over de klas. Goed om in de gaten te houden dus! 
 
Mijnschoolinfo voldoet aan alle moderne privacy-
eisen. Het gaat zeer vertrouwelijk om met alle 
informatie. Wij zijn als school trots dat we vanaf 
heden ook deze mogelijkheid voor ouders aanbieden. 

 
 
 
U heeft op 11 november een mail ontvangen van 
‘OBS Zuidwal’ met daarin een link naar de 
ouderenquête. Dit is het onderzoek naar hoe 
tevreden de ouders zijn over de school.  
Er zijn nog veel ouders, die daar niet op gereageerd 
hebben. We hopen dat u dit toch nog wilt doen. Met 
uw informatie kunnen we de school namelijk steeds 
beter maken. Hoe meer ouders het onderzoek 
invullen, hoe meer informatie dit voor ons oplevert 
natuurlijk. U heeft nog tot 1 december de tijd om 
deel te nemen.  
  

Rapporten 

Oudertevredenheidsonderzoek 2019 

Mijnschoolinfo 

http://www.zuidwalschool.nl/
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Vanaf januari komt er een belangrijke verandering 
voor de peutergroepen. De peuterspeelzaal gaat ook 
op woensdagen open! Verder veranderen de tijden 
dat de peuters naar de opvang komen. 
We kunnen voorstellen dat dit vragen bij u oproept. 
Wij willen u hier graag meer uitleg over geven. 
Daarom zal er donderdag 28 november om 16.00 uur 
een informatiebijeenkomst zijn. Schrijf deze datum 
dus alvast in uw agenda! 
 
 
 
 
Ondertussen is de sinterklaasperiode in Nederland in 
volle gang. Een spannende en leuke tijd, met name 
voor kleine kinderen. Op televisie en in de winkels 
komen kinderen hiermee in aanraking. Het is ook 
leuk om hier op school én thuis aandacht aan te 
besteden! 
 
De kinderen van de peutergroepen, groep 1,2,3 en 4 
mogen op school hun schoentje zetten. We hopen 
dat zwarte piet dan ’s nachts langskomt en er een 
leuk cadeautje in achter laat. Het is natuurlijk 
afwachten wanneer dat gebeurt. De kinderen mogen 
dus een (oud) schoentje mee naar school nemen! 
 
Op donderdag 5 december is de verjaardag van 
Sinterklaas. We gaan er van uit, dat hij ook dit jaar 
weer langs wil komen op de Zuidwalschool en daar 
pepernoten en cadeautjes uitdeelt! 
Op 5 december staan we daarom al vroeg buiten op 
het schoolplein te zingen. Het is voor kinderen op 
deze dag extra jammer om te laat op school te 
komen, omdat ze dit dan missen.  
 
Na de verwelkoming van Sinterklaas vieren we deze 
ochtend het feest verder in de gymzaal en/of de 
eigen groep. De leerlingen van de hogere groepen 
pakken dan de surprises uit, die zij voor elkaar 
gemaakt hebben. Bij dit alles kunnen helaas geen 
ouders aanwezig zijn in de school.  
 
Om 12:00 uur zijn alle groepen vrij.  
Er is die dag geen overblijf en in de middag geen les. 
Ook de peuterspeelzaal is dan gesloten in de 
middag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaas 

Nieuws van de peuteropvang 


