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Nieuwsbrief nummer 21 
Week 7:  10 februari t/m 14 februari 

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

 

 

Belangrijke data:   

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  
(peuters en kleuters vrij) 

24 maart Rapporten groepen 1 t/m 7 

 
 
 
 
Op dinsdag 11 februari is onze school bezocht door 
een auditcommissie van De Haagse Scholen. Deze 
mensen hebben een hele dag door onze school 
gelopen, lessen bekeken en gesproken met juffen, 
meesters, ouders en leerlingen. Aan het einde van de 
dag vertelden zij wat ze gezien hebben. Zij vinden de 
Zuidwalschool een veilige en open school, waar 
kinderen met plezier naar toe komen. De resultaten 
zijn goed en de leerkrachten hebben daar goed zicht 
op. Dat vonden we natuurlijk fijn om te horen! 
 
 
 
Wij speelden en werkten deze weken met het thema 
Snuf is ziek. Dat gaan we nu bijna afronden. De 
komende tijd kunnen we u tijdens de spelinloop een 
aantal leuke foto’s van dit thema laten zien! 
 
Voor de zekerheid nog een keer de groepenindeling: 
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) 
 
 

 
 
Aanstaande woensdag 19 februari zullen er voor alle 
groepen tijdens schooltijd leuke activiteiten 
georganiseerd worden in onze gymzaal. Leerlingen 
mogen verkleed naar school komen als zij dit willen. 
Natuurlijk hoeft dit niet. De schooltijden zijn gewoon 
als altijd. 
 
 
 
 
We zijn in de groepen 3 tot en met 8 weer volop 
bezig met de creaweken, met allerlei leuke 
activiteiten rondom cultuur. 
  
Voor de groepen 3, 4 en 5 komt er  een dramadocent 
in de klas die drie keer een les van een uur geeft. 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 
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 het proces en het eindresultaat van de 
dramalessen is te zien op de fotocollage die we gaan 
ophangen.  
 
 
 
 
 

Culturele activiteiten 

Nieuws uit de peuterspeelzaal 

Audit bezoek 

Verkleedfeest 

http://www.zuidwalschool.nl/
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Vorige week speelden de jongens en meisjes van 
groep 7 en 8 de eerste ronde van het 
basketbaltoernooi. Er werd verteld dat we op 
doelsaldo waren uitgeschakeld voor de finale. 
Afgelopen week kreeg meester Jos het bericht, dat 
de meisjes toch de finale hadden bereikt. De finale 
van alle basisscholen in Den Haag! 
Woensdag 12 februari gingen de meiden op pad om 
de finale van het toernooi te spelen. Het toernooi 
was in sporthal Ockenburgh aan de andere kant van 
de stad. Speciaal voor deze gelegenheid was er een 
luxe taxi voor onze kanjers geregeld waarmee  we 
naar het toernooi konden reizen. Dit was alvast een 
mooi begin! 
De eerste wedstrijd speelden de meiden tegen de 
Springbok. Vorige week speelden we gelijk met deze 
school maar deze keer wonnen we de wedstrijd. Dit 
kwam mede door de punten van Tamia en het goede 
verdedigen van Zainep. De volgende twee 
wedstrijden waren een stuk moeilijker, omdat deze 
tegenstanders een zeer goede conditie hadden. 
Uiteindelijk werd er twee keer nipt verloren ondanks 
het goede spel van Nesrine, Queendiënshelly en Lia. 
Tot slot was er nog een wedstrijd waarbij het lang 4-4 
stond door punten van Aicha en het sterke spel van 
Lisyrah. In de laatste seconde kregen we nog een 
strafpunt tegen en verloren we deze wedstrijd nipt. 
Na de wedstrijden kregen we een mooie beker bij de 
prijsuitreiking en gingen we terug met de taxi. 
Het was een hele geslaagde middag en gave ervaring! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
In de week van 24 februari is de Zuidwalschool 
gesloten. Wel zijn er natuurlijk weer volop 
activiteiten die in de buurt georganiseerd worden. 
 
De Mussen 
In buurthuis de Mussen wordt een heel programma 
aangeboden met onder andere circus, koken, graffiti, 
free runnen en uitjes naar Sealife en Bubble Jungle. 
Voor meiden vanaf 10 jaar zijn er aparte activiteiten, 
zoals een beauty-dag, kookworkshop en uitstapje 
naar JumpXL. Inschrijven kan vanaf nu. Je krijgt 
korting met de ooievaarspas. Kijk op de website voor 
meer informatie: 
www.demussen.nl/nieuws/activiteiten-
voorjaarsvakantie/ 
 
Vakantiepas 
Basisschoolkinderen kunnen via de website 
www.vakantiepas.nl gratis lid worden. Je krijgt dan 
voor elke schoolvakantie een e-mail met 
kortingsbonnen en een link naar de website waarop 
de activiteiten beschreven staan. Voor de 
voorjaarsvakantie gaat het dan bijvoorbeeld om een 
gratis wedstrijd ADO Den Haag Vrouwen-Ajax, met 
korting naar de film in het Filmhuis, een rockopera in 
Dakota of een musical Brugklas in de Leidse 
Schouwburg. 
 
Zwemactiviteiten 
Tijdens de schoolvakanties organiseert de gemeente 
Den Haag leuke activiteiten voor de jeugd in de 
Haagse zwembaden. Het is belangrijk dat zoveel 
mogelijk kinderen kunnen sporten en bewegen, maar 
vooral veel plezier kunnen maken! Zo zijn er in 
zwembad de Houtzagerij bijvoorbeeld speel-ins, met 
allerlei drijfmaterialen in het water en jump-ins, een 
springfestijn in de sporthal, maar er is ook 
discozwemmen en een drijf in bioscoop! Natuurlijk is 
er ook genoeg ruimte om gewoon te komen 
zwemmen. Meer informatie is te vinden op 
www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/activiteiten-
in-haagse-zwembaden-en-sporthal-tijdens-
voorjaarsvakantie.htm 
 
 
 
 

Basketbalteam groep 7 en 8 Activiteiten voorjaarsvakantie 

http://www.demussen.nl/nieuws/activiteiten-voorjaarsvakantie/
http://www.demussen.nl/nieuws/activiteiten-voorjaarsvakantie/
http://www.vakantiepas.nl/
http://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/activiteiten-in-haagse-zwembaden-en-sporthal-tijdens-voorjaarsvakantie.htm
http://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/activiteiten-in-haagse-zwembaden-en-sporthal-tijdens-voorjaarsvakantie.htm
http://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/activiteiten-in-haagse-zwembaden-en-sporthal-tijdens-voorjaarsvakantie.htm

