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Nieuwsbrief nummer 22 
Week 8:  17 februari t/m 21 februari 

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

 

 

Belangrijke data:   

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 

 
 
 
Ter herinnering 
Morgen 21 februari is de school gesloten. Let wel: 
de peuterspeelzaal is gewoon geopend!! 
 
 
 
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) 
 
Na de voorjaarsvakantie gaan de kleuter- en 
peutergroepen aan de slag met het thema: 
“Bouwen met Vik Vierkant, Roos Rond en Dirk 
Driehoek”. 
 
 
 
Het team van de Zuidwal wenst iedereen een hele 
fijne voorjaarsvakantie. 
Tot maandag 3 maart! 
 

 
 
 
 
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 
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In de afgelopen drie weken hebben de groepen 3 tot 
en met 8 weer een aantal bijzondere creatieve lessen 
gehad. 
Groep 3, 4 en 5 hebben van een dramadocent lessen 
gehad in het theater. In deze lessen werd uitgelegd 
hoe je moet bewegen, hoe je moet spreken, hoe je 
emoties moet uitdrukken.  
De kinderen zijn heel actief daar mee bezig geweest.  
In de bovenbouw konden de kinderen kiezen uit 
lessen in Multimedia door meester Frank, Beeldende 
kunst door meester Bram en drama door juf Carmen 
en juf Kitty. 
De dramalessen gingen over improviseren en 
slapstick, met Mulimedia hebben de leerlingen een 
stopmotion- film gemaakt en bij beeldende kunst zijn 
de kinderen aan de slag gegaan met dichtkunst en 
het maken van een display.  
Na de vakantie kunt u bij de entree kijken naar de 
foto's die gemaakt zijn tijdens de dramalessen. De 
stopmotionfilms zijn in de week na de vakantie te 
zien op het tv-scherm bij de ingang. En de resultaten 
van beeldende kunst staan tentoongesteld op de 
tafels in de gang. 
Kom kijken en geniet van de creativiteit van uw kind!! 
 

creaweken 


