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Nieuwsbrief nummer 23 
Week 10:  2 maart t/m 6 maart 

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

 

 

Belangrijke data:   

Di 17 maart Peuters, groep 1 en 2 vrij! 

Di 24 maart Rapportgesprekken gr 1 -7 

Woe 8 april Paasontbijt gr 1-8 

Do 9 april Paasontbijt peuters, 
gr 1-8 vrij! 

Vrij 10 april Goede Vrijdag, hele school dicht. 

Ma 13 april Tweede Paasdag, school dicht. 

15,16,17 april Eindtoets groep 8 

Vrij 17 april Sportdag peuters, groep 1 en 2 

Woe 22 april Sportdag groep 3 -8 

Ma 27 april Start meivakantie 

 
 
 
 
Goed nieuws! Na jaren van voorbereiden zijn we nu 
echt begonnen aan het vernieuwen van ons 
schoolplein! 
We willen graag een plein met minder stenen, meer 
groen, meer speelmogelijkheden, meer 
ontmoetingsmogelijkheden en meer kansen voor 
onze kinderen. 
Ondertussen zijn de oude containers zoals u kunt 
zien vervangen door mooie nieuwe bergingen! 
We zijn achter de schermen druk bezig om alle 
volgende stappen voor het nieuwe schoolplein zo 
goed mogelijk te regelen. U begrijpt, dat hier veel 
geld en regelgeving mee gemoeid is.  
We houden u op de hoogte!! 
 
 
 
Omdat we sinds dit schooljaar met de methode 
Speelplezier werken, besteden de leerkrachten daar 
nog veel aandacht en tijd aan. Zo is er dinsdag 17 
maart een hele studiedag voor de peuterleidsters en 
kleuterleerkrachten ingeroosterd. De kinderen van 
de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 zijn dan vrij! 

 
 
Op dinsdag 24 maart bespreken we graag de 
vorderingen van alle leerlingen uit de groepen 1 tot 
en met 7 met hun ouders/verzorgers. 
We nodigen u daarom uit voor een 
tienminutengesprek met de groepsleerkracht(en). 
U heeft ondertussen uw voorkeur voor de middag of 
avond op kunnen geven en ontvangt binnenkort van 
ons de tijd van elk gesprek.  
We horen het graag tijdig als u verhinderd bent en 
verwachten u zonder kinderen op de doorgegeven 
tijd op dinsdag 24 maart. 
 
 
 
Deze week zijn we met een nieuw thema begonnen 
op de peuterspeelzaal: ‘Bouwen met Vik Vierkant, 
Dirk Driehoek en Roos Rond’.  
Deze laatste weken oefenen we veel met de 
verschillende vormen, maar wat nog veel leuker is, is 
dat het lokaal wel een bouwwerkplaats lijkt.  
In het atelier worden volop schroeven ingedraaid en 
spijkers in het hout getimmerd. In de bouwhoek 
worden torens, huizen en bruggen gebouwd (en 
weer omgegooid). Ook de zandtafel is een echte 
bouwplek geworden met allerlei graafmachines en 
vrachtwagens die het zand en de stenen 
rondbrengen. We hoeven ons dus niet te vervelen!

 

Nieuws uit de peuterspeelzaal 

Vernieuwen schoolplein 

Rapportgesprekken 

Studiedag peuters en kleuters 

http://www.zuidwalschool.nl/
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Na meer dan 40 jaar op de Zuidwalschool gewerkt te 
hebben, ga ik per 1 augustus 2020 met pensioen. 
 
Ik heb altijd met heel veel plezier en geluk gewerkt 
op de Zuidwalschool, maar nu verheug ik me op een 
periode waarin veel andere mooi dingen te doen en 
te beleven zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld reizen en 
dat wil ik dan ook zeker samen met mijn vrouw gaan 
doen. 
 
Er zal dus een nieuwe directeur op de Zuidwalschool 
benoemd gaan worden. Daarom is er een vacature 
opgesteld en zal er een sollicitatieproces gestart gaan 
worden. 
 
Ik heb er vertrouwen in dat het team van de 
Zuidwalschool, met hulp van De Haagse Scholen, een 
goede opvolger weet aan te nemen. De 
sollicitatiecommissie zal hier met de grootst 
mogelijke zorg mee omgaan. We houden u op de 
hoogte als hier meer over bekend is.  
 
Ik zal zeker niet met stille trom vertrekken en wil dan 
ook op het eind van dit schooljaar afscheid nemen 
van u, als ouder, en van alle kinderen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
We kunnen ons voorstellen dat u in verband met de 
besmettingen met het Coronavirus in Nederland, 
vragen hebt over hoe de school daarmee om gaat. 
 
We hebben u daarom deze week in een aparte brief 
daarover geïnformeerd. Deze is nog steeds actueel. 
 
We volgen de ontwikkelingen en beschikbare 
informatie op de voet, daarin ook bijgestaan door 
ons overkoepelende bestuur. Alle scholen van DHS 
volgen de richtlijnen van de GGD en RIVM op, die u 
ook online terug kunt vinden. 
 
Kinderen die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar 
school.  
 
Is uw kind wel ziek, handel dan in eerste instantie als 
altijd.  
Is er sprake van koorts met luchtwegklachten 
(hoesten of kortademigheid) én zijn u of uw kind de 
afgelopen twee weken in een land of streek geweest 
met wijdverspreide besmetting van het Corona virus, 
of contact heeft gehad met een patiënt die besmet is 
met het nieuwe Corona virus, neem dan telefonisch 
contact op met uw huisarts of de GGD. 
 
U kunt uw kind niet zomaar thuishouden in verband 
met het virus, de leerplicht geldt als altijd. In overleg 
kunnen er uitzonderingen gemaakt worden. 
 
De belangrijkste maatregelen die de school kan 
nemen zijn eigenlijk simpel. Deze maatregelen gelden 
voor alle virussen die griep of verkoudheid kunnen 
veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op 
te volgen. Het zijn: 
-was je handen regelmatig en langdurig 
-hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
-gebruik papieren zakdoekjes 
De Zuidwalschool besteedt hier veel aandacht aan. 
 
Mocht de situatie of de richtlijnen over hoe hiermee 
om te gaan veranderen, dan laten we dat u natuurlijk 
direct weten. 

Pensioen Ferry Scholtens Coronavirus 


