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Nieuwsbrief nummer 20 
Week 6:  3 febuari t/m 7 ferbuari 

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

 

 

Belangrijke data:   

11 februari Audit bezoek  

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

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

2 maart 1e schooldag na 
voorjaarsvakantie 

17 maart Speelplezier studiedag (gr. 1-2 
en de peuters vrij) 

24 maart Rapporten groepen 1 t/m 7 

  

 
 
 
Op 6 februari februari 2020 zijn de eerste 
werkzaamheden op de speelplaats van de 
Zuidwalschool begonnen. De opslagcontainers op de 
speelplaats zijn gesloopt en maken plaats voor een 
prachtige nieuwe berging. 
Een impressie ziet u hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In bijna alle groepen (behalve groep 8) wordt in deze 
weken de CITO toetsen afgenomen. Dit duurt tot 
vrijdag 14 februari. 
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. 
 
 
 
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) 
 
 
 
  
Vanaf 6 februari gaan de klassen 3 tot en met 8 op de 
Zuidwalschool weer actief aan de gang met cultuur. 
De middenbouw gaat drie donderdagen hiermee aan 
de slag en de bovenbouw twee donderdagmiddagen.  
Welke activiteiten zijn er zoal?: 
  
Voor de groepen 3, 4 en 5 zal er  een dramadocent in 
de klas komen die drie keer een les van een uur gaat 
geven. De kinderen gaan dan oefenen met de 
basistechnieken van het toneelspelen. Onderwerpen 
als emoties, statusverschil, incasseren en reageren 
komen dan voorbij. Dit is natuurlijk heel spannend 
voor de kinderen.  
Na de voorjaarsvakantie kunt u op fotocollages in de 
hal zien wat er zoal gebeurd is 
Groepen 6, 7 en 8 gaan weer gemixt aan het werk. De 
leerlingen kunnen kiezen uit drama (toneelspel met 
deze keer als onderwerp de slapstick), multimedia of 
beeldende kunst. Ook de resultaten van deze lessen 
zullen na de vakantie te bewonderen zijn in de hal. 
De stop-motionfilms, die gemaakt worden tijdens 
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multimedia worden op de tv in de hal bij de 
hoofdingang afgespeeld. Voor de resultaten van de 
beeldende kunst lessen wordt een displaytafel in de 
hal gezet en ook het proces en het eindresultaat van 
de dramalessen is te zien op de fotocollage die we 
gaan ophangen.  
 
 
 
Groep 5 heeft een bezoek gebracht aan het Museum 
Beelden aan Zee. 
Wij hebben hier mogen genieten van een bijzonder 
kleur- en fantasierijke tentoonstelling van Niki de 
Saint Phalle! 
Zij is bekend door haar Nana's, vrolijke 
vrouwenfiguren die dansend, springend en bruisend 
van energie door het leven gaan. 
Naast de grote bekende beelden wordt er in de 
tentoonstelling ook aandacht besteed aan de Nana’s 
in de uitvoering als stoel, bank of fontein en aan de 
Nana’s op papier, zoals schetsen, litho’s en 
tentoonstellingsaffiches. 
Tijdens de zeer interactieve rondleiding konden de 
kinderen vragen beantwoorden en vragen stellen. Zo 
leerden we samen op verschillende manieren naar de 
beelden te kijken en ontdekten we steeds weer wat 
nieuws. Er was ruimschoots de gelegenheid om zelf 
ook heerlijk creatief bezig te zijn. Allereerst lagen de 
kids languit, tekenend op de museumvloer de eigen 
Nana's en fantasiedieren te ontwerpen. Daarna 
gingen we met z'n allen naar het gipsatelier om hier 
ook daadwerkelijk uit klei vorm aan te geven. 
Prachtig! Alle sculpturen werden op een sokkel gezet 
en ook uitvoerig besproken. Met drie dozen vol met 
kunst, gingen we weer terug richting bus. Maar niet 
voordat we nog even bovenop de duinpan naar de 
zee hadden gekeken! Het was een mooi uitje, vol 
bewondering en verwondering en de daarbij horende 
gezichtsuitdrukkingen. Daar heeft de juf dan weer 
heel erg van genoten! 

 

 
 
 
Op woensdag 5 februari gingen de groepen 7 en 8 
naar de Houtzagerij voor het basketbaltoernooi. 
De jongens en de meisjes speelden tegen andere 
scholen zoals de Voorsprong, de Springbok en de 
Triangel. De jongens wonnen de eerste wedstrijd en 
gaven zo het goede voorbeeld aan de meisjes. De 
driepunter van Rashi was er één uit het boekje, een 
super mooie bal van 10 meter, zo in de basket! 
De meiden speelden de eerste wedstrijd met 4-4 
gelijk door punten van Tamia en Nesrine (gr.8). Ook 
in de volgende wedstrijden bleken de meiden een 
ijzersterk team te hebben. Want de andere twee 
wedstrijden werden overtuigend gewonnen. Mede 
dankzij uitstekend verdedigend werk van Lisyrah, 
Zainep en Queendiënshelly. Dit leverde een tweede 
plaats in de poule op. De eerste plaats haalden we 
niet vanwege een minder goed doelsaldo.  
Na de eerste overwinning van de jongens bleek dat 
de overige tegenstanders in de poule een stuk beter 
waren. Er werd goed over gespeeld en Maceo, 
Yigitali, Rajveer en Walid leken echte NBA-sterren. 
Helaas was dit niet genoeg en zo werd er uiteindelijk 
twee keer verloren en één keer gelijk gespeeld. 
 
De middag was uiteindelijk helemaal geslaagd, mede 
dankzij de vele ouders en klasgenoten die kwamen 
supporten. Het was leuk om te zien dat de Zuidwal 
het meeste aantal fans had! 
 
Het basketbalteam van groep 7 en 8 
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