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Nieuwsbrief nummer 18 
Week 3:  13 januari t/m 17 januari 

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

 

 

Belangrijke data:   

30 januari Stakingsdag (gr 1-8 vrij) 

31 januari Stakingsdag (gr 1-8 vrij) 

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 

 
 
 
 
De makkelijkste manier om alle informatie over de 
school te ontvangen is Mijnschoolinfo! 
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.  
 
Maakt u nog geen gebruik van Mijnschoolinfo?  
We helpen u hier graag mee! Het enige dat we van u 
nodig hebben is een recent mailadres. 
 
Om iedereen de tijd te geven om aan dit nieuwe 
systeem te wennen, krijgt u tijdelijk de 
nieuwsbrieven ook nog op papier. Bovendien 
publiceren wij deze op onze website zuidwalschool.nl 
Dit zal echter steeds meer verschuiven naar 
Mijnschoolinfo. Meld u dus snel aan en download de 
app! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vanaf maandag 27 januari tot en met vrijdag 14 
februari zullen in de groepen 1 tot en met 7 weer de 
bekende CITO toetsen worden afgenomen. Het is 
belangrijk dat uw kind dan in de ochtend op tijd 
aanwezig is, zodat de gehele groep tegelijk in alle rust 
deze toetsen kan maken. De uitslag van deze toetsen 
ontvangt u in maart op de rapportenavond. 
 
 
 
 
De eerste week met de nieuwe openingstijden was 
even wennen voor de meesten. Welke dag moet mijn 
kind nu komen en hoe laat? Op de deuren hebben 
we voor de zekerheid nog even briefjes geplakt met 
de juiste dagen en tijden erop, zodat u het altijd nog 
even na kan kijken. U vindt deze ook nogmaals in 
deze nieuwsbrief.  
Wij willen u er nog wel op wijzen dat het belangrijk is 
om op tijd naar school te komen, zodat u nog even 
tijd heeft om te spelen met uw kind, of dat uw kind 
nog even zelf kan spelen voordat het in de kring 
moet.  
Wij spelen en werken deze weken met het thema 
Snuf is ziek. Er wordt heel wat af gehoest, geniest en 
er worden veel snottebellen afgeveegd. In de 
watertafel maken de kinderen drankjes. Hierbij wordt 
nog wel een flink gespetterd. Wij vragen de ouders 
dan ook om reservekleding mee te geven.  
 
De tijden en dagdelen voor de peuters zijn: 
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) 
  

Nieuws uit de peuterspeelzaal 

Mijnschoolinfo 

Cito toetsen 2020 

http://www.zuidwalschool.nl/
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Zoals u vanuit de media hebt kunnen vernemen zijn er 
op 30 en 31 januari stakingsdagen gepland. 
Aan deze stakingsdagen zullen het primair en het 
middelbaar  onderwijs gaan deelnemen. 
De Zuidwalschool doet hier ook aan mee!! 
Net als alle voorgaande stakingen willen we dat de 
regering meer gaat investeren in het onderwijs, zodat 
de leraren een hoger salaris kunnen krijgen, de 
werkdruk wordt verlaagd en het onderwijs als totaal 
een positiever beeld gaat krijgen. 
Met andere woorden: op 30 en 31 januari is de 
Zuidwalschool gesloten en zal er geen les gegeven 
worden aan de groepen 1 tot en met 8. 

Let op: de peuterspeelzaal zal deze dagen gewoon 
open zijn, omdat de peuterspeelzaal onder een 
andere CAO valt.  
 
Naast deze nieuwsbrief zal deze informatie ook via 
een aparte brief in mijn schoolinfo en in  papieren 
vorm naar u toe komen. 
 
 
 
 
 
Op maandag 27 januari viert groep 3 het letterfeest. 
We hebben dan alle letters geleerd. De hele dag staat 
in het teken van letters. De kinderen gaan allerlei 
spelletjes doen die met letters te maken hebben. ’s 
Middags worden alle ouders van groep 3 uitgenodigd 
om van 14:30 uur tot 15:00 uur het feestje mee te 
vieren. De kinderen gaan dan iets voor de ouders 
doen. Ze krijgen een verrassing. Natuurlijk hoort er 
ook een diploma bij. We gaan er een knalfuif van 
maken! U bent er toch ook bij!? 

 

 
 
 
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. 

Op 30 januari en 31 januari geen les voor de groepen 
1 tot met 8. De school is dan gesloten i.v.m. de 
staking. De peuterspeelzaal is deze dagen 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. 

 

 

 

 

Landelijke stakingsdagen Vrije dagen in januari en februari 2020 

Letterfeest groep 3 


