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Nieuwsbrief nummer 12 
Week 47:  25 november- 29 november 

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

 

 

Belangrijke data:   

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) 

16 januari Studiedag (gr 1-8 vrij) 

22 januari Géén vrije dag, gewoon school 

 
 
 
 
Afgelopen dinsdag (26 november) zijn alle ouders van 
de groepen 1 tot en met 7 uitgenodigd voor een 
rapportgesprek. Als deze afspraak niet door kon 
gaan, kunt u nu met de groepsleerkracht een nieuwe 
afspraak maken. 
 
 
 

 
We zijn gestart met het gebruik van Mijnschoolinfo 
voor het delen van informatie over de school.  
U kunt hierop vanaf elk device inloggen met uw eigen 
gegevens.  
Binnenkort vindt u hier de nieuwsbrieven, de 
kalender van de school en informatie over elke klas. 
Goed om in de gaten te houden dus! 
 
Om iedereen de tijd te geven om aan dit nieuwe 
systeem te wennen, krijgt u tijdelijk de 
nieuwsbrieven ook nog op papier. 

 

 

 

 
 
 
 
Afgelopen week is onze directeur Ferry Scholtens 
helaas bijzonder ongelukkig gevallen.  
Hij zal hier gedurende langere tijd van moeten 
herstellen.  
Wij wensen hem veel rust en beterschap toe.  
Tegelijkertijd doen wij ons best, om de dagelijkse 
gang van zaken op school zo goed mogelijk doorgang 
te laten vinden. 
U kunt als altijd voor administratieve zaken (overblijf 
betalen, nieuw telefoonnummer doorgeven, etc) bij 
juf Jacqueline terecht op donderdagen en vrijdagen 
en voor alle zaken op directieniveau bij meester 
Wouter.  

 

 
 

Aan het begin van het jaar geven wij u een overzicht 
van alle dagen dat er geen les is, bijvoorbeeld omdat 
de leerkrachten dan met elkaar een studiedag 
hebben. Helaas lukt het niet altijd, om dit van te 
voren precies goed vast te leggen. 
 
Let op!!!! De studiedag van 22 januari gaat niet 
door. Er is die dag gewoon les zoals altijd.  
In plaats daarvan is de studiedag op 16 januari.  
De school zal dan voor de groepen 1 tot en met 8 
gesloten zijn. Dit geldt voor de hele dag, er is ook 
geen overblijf of naschoolse activiteiten.  
Voor zover bekend is de peuterspeelzaal deze dag 
wel gewoon geopend. 
We hopen dat u, ondanks deze relatief late 
aankondiging, deze dag voor opvang voor uw 
kinderen kan zorgen.  
 

Rapporten 

Mijnschoolinfo 

Meester Scholtens 

Studiedag 16 januari 2020 

http://www.zuidwalschool.nl/
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Vanaf januari komt er een belangrijke verandering 
voor de peutergroepen. Omdat het kabinet heeft 
besloten meer tijd te investeren in het VVE aanbod 
op voorscholen, mogen peuters langer (of vaker) 
naar onze peuterspeelzaal komen. 
 
De peuterspeelzaal gaat daarom vijf dagen in de 
week open zijn (ook op woensdagen). 
 
De kosten blijven gelijk. Dat wil zeggen, de 
peuterspeelzaal is gratis voor kinderen met een 
indicatie en een ooievaarspas. Kinderen zonder 
ooievaarspas met indicatie betalen alleen de 
jaarlijkse tariefverhoging (niet voor de nieuwe extra 
uren). U dient wel zelf deze wijziging door te geven 
voor de kinderopvangtoeslag. 
 
Dat betekent ook, dat we gaan werken met drie vaste 
krachten (in plaats van twee).  
We zijn blij dat we Soundous bereid hebben 
gevonden, om drie dagen in de week met Karin en 
Samira te komen werken. Soundous is voor ouders 
en kinderen al een bekend gezicht, omdat zij op 
vrijdagen al aanwezig was. 
 
We begrijpen het goed als dit nog vragen bij u 
oproept, omdat het om behoorlijke veranderingen 
gaat. Kom even langs, dan bespreken we het graag 
nader met u! 
 
De nieuwe tijden en dagdelen worden: 
ma 8.15-12.00 (groep A)  12.45-15.15 (groep B) 
di 8.15 -12.00 (groep B) 12.45 -15.15 (groep A) 
woe 8.15-12.00 (groep A) 12.45-15.45 (groep B) 
do 8.15-12.15 (groep B)  12.45 -15.15 (groep A) 
vr 8.15-12.00 (groep A) 12.45-15.15 (groep B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
hebben op school hun schoentje mogen zetten. 
Afgelopen donderdag vonden zij ’s ochtends 
rommelpiet, een flinke bende én een leuk cadeautje 
in hun klas. 
 
Op donderdag 5 december vieren wij 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.  
Wees op tijd op school dus!!! 
 
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. 
Zorg ervoor, dat deze surprises vóór 5 december op 
school zijn. Op 5 december in de ochtend blijft de 
voordeur gesloten totdat het buitenprogramma klaar 
is.  
 
U bent als ouder van harte welkom bij de start van de 
dag met de ontvangst van Sinterklaas. Het belooft 
weer een spectaculaire aankomst te worden! 
Helaas kunt u niet aanwezig zijn bij de festiviteiten 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 


