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Nieuwsbrief nummer 12 
Week 49:  2 december – 6 december 

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

 

 

Belangrijke data:   

17 december Lunch peuters 

19 december  Lunch peuters 

19 december  Kerstdiner op school 

20 december Gr 1-8 middag vrij, start 
kerstvakantie. Peuters open. 

6 januari 1e schooldag in 2020 
(eind kerstvakantie) 

16 januari Studiedag (peuters en gr 1-8 vrij) 

22 januari Géén vrije dag, gewoon school 

4 februari Middag vrij  
voor peuters en groepen 1/2 

19 februari Verkleedfeest op school 
i.v.m. carnaval 

21 februari Studiedag (gr 1-8 vrij),  
start voorjaarsvakantie 

2 maart 1e schooldag na 
voorjaarsvakantie 

 
 
 

 
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. Ook is er een gemakkelijke app 
beschikbaar. 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. 

 

 

 

 

 
 
 
Onze directeur Ferry Scholtens is nog niet aanwezig.  
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.  
 
 
 
 
 
Buurthuis De Mussen bevindt zich vlakbij de 
Zuidwalschool, aan de Hoefkade 602.  
In de kerstvakantie zijn er weer allerlei leuke dingen 
te doen! Creatieve workshops, een oudejaarslunch 
en leuke uitjes!  
Er is een apart programma voor meiden vanaf 10 
jaar. Op school is de informatie en het hele 
activiteitenprogramma  uitgedeeld in de vorm van 
een flyer.  
Schrijf je snel in bij De Mussen om zeker te zijn van 
een plekje of kijk eens op http://demussen.nl ! 

Mijnschoolinfo 

Meester Scholtens 

Vakantieactiviteiten bij De Mussen 

http://www.zuidwalschool.nl/
http://demussen.nl/
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Donderdag 19 december is van  17.00 uur tot 19.00 
uur het jaarlijkse kerstdiner. De bedoeling is om, net 
als voorgaande jaren, de kinderen in de klas van een 
lekker buffet van verschillende gerechten te laten 
genieten in feestelijke sfeer.  
Wij vragen daarom aan u, als ouders: wilt u dan  
een gerechtje meegeven aan uw kind?  
De groepsleerkracht houdt vaak een overzicht bij, 
van wat er allemaal meegenomen gaat worden. Dat 
hoeft trouwens helemaal niet veel te zijn, vele kleine 
gerechtjes vormen samen juist een mooi buffet! We 
gaan er van uit, dat iedereen hierbij rekening houdt 
met de diverse achtergronden van onze leerlingen. U 
kunt hier altijd over overleggen met de leerkracht 
van uw kind. 
Over brengen en halen die dag: 
Op donderdag 19 december is er gewoon les tot 
15:00 uur. De kinderen gaan dan allemaal naar huis 
en kunnen zich rustig omkleden in hun nette kledij. 
Vanaf 16:45 uur gaat de deur van de school weer 
open (ook bij slecht weer!!!). U bent natuurlijk van 
harte welkom om even mee te lopen naar de groep 
om de kerstsfeer te ervaren. Om uiterlijk 17:15 uur 
verzoeken we alle ouders de school weer te verlaten. 
Om 19:00 uur kunt u uw kind weer ophalen op het 
schoolplein. Let op, het is dan al donker. 
De volgende dag, vrijdag 20 december, zijn we in de 
middag gesloten. Dan begint de kerstvakantie.  
We zien elkaar allemaal weer in het nieuwe jaar  
op maandag 6 januari 2020. 
 
 
 
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! 
 
 
 

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. 
 
Zo is er een 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 dan 
geen overblijf en geen naschoolse activiteit. 
De peuterspeelzaal is in de ochtend gesloten 
maar in de middag wel gewoon open. 
 
Verder zijn de kleuters  
in de middag van 4 februari vrij.  
Groep 3 t/m 8 en de peuters hebben dan gewoon les. 
 
Op 21 februari zijn de groepen 1 tot en met 8 vrij.  
De peuterspeelzaal is deze dag gewoon open.  
Aansluitend start de voorjaarsvakantie.  
Die duurt een week. Op maandag 2 maart zien we 
elkaar allemaal weer. 
 
Dat zijn in deze periode wat meer losse vrije dagen 
dan u van ons gewend bent.  
Op deze dagen kan er op school veel geleerd en 
overleg worden met het team. Daarom zijn deze echt 
van belang voor de kwaliteit van ons onderwijs. 
We gaan er van uit dat u op deze dagen opvang voor 
uw kinderen kunt regelen. Mocht dat problemen 
opleveren, denken wij graag mee over mogelijke 
oplossingen. 

Vrije dagen januari en februari 2020 

Kerstdiner 2019 

Nieuws van de peuteropvang 
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