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Maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober 

 Herfstvakantie 

Donderdag 23 oktober 
 Groepen 1-2B naar de bieb vertrek 13:30 uur 

Maandag 27 oktober 

 Vrachtwagenproject groepen 7 en 8 

Woensdag 29 oktober 

 Groepsoptreden groep 7A 9:00-9:30 uur 

 

Woensdag 5 november 
 ISOB studiedag - alle kinderen zijn vrij! 

Donderdag 6 november 
 Voorlichtingsavond voorgezet onderwijs   
                Aanvang 19:30 uur, einde ca. 20:30 uur 
Vrijdag 14 november 

 Volgende info komt uit 

 

  

Beste ouders, verzorgers 

De afgelopen periode heeft o.a. in het teken gestaan van de schoolreisjes, de 

informatieavonden en de invoering van de nieuwe aardrijkskundemethode “De 

blauwe planeet”.  

We kunnen terugkijken op geslaagde schoolreisjes en schoolkampen. Iedereen 

heeft ervan genoten, mede dankzij de inzet van vele hulpouders! 

De informatieavonden zijn heel goed bezocht. Hier zijn we erg blij mee. Het is 

fijn om te weten dat ouders interesse tonen in het leerproces van hun kind.  

Op 8 oktober heeft de Zuidwester in samenwerking met het Jac.P.Thijse 

College uit Castricum een Engels taaldorp georganiseerd. Het was een enorm 

geslaagde ochtend, waarover u elders in deze info meer kunt lezen. 

De komende periode gaan we ons richten op twee nascholingstrajecten: Meerbegaafden en Engels.  

De herfst is begonnen en de herfstvakantie staat voor de deur. 

Namens het team van de Zuidwester wensen wij u een hele fijne herfstvakantie toe! 

 

Namens het managementteam 

Monique Opdam, directeur 

 

Groepen 3 en de “bel” 
Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 na het luiden van de bel, samen met de 

andere groepen, zelfstandig naar binnen. Groep 3B maakt nog steeds gebruik van de 

kleuteringang en groep 3A van de hoofdingang. Afscheid nemen wordt dus buiten gedaan en 

bekers en bakjes worden ook dan pas binnen gezet. Dit om botsingen bij de ingang te 

voorkomen.  

 

 

 

Herfstvakantie 
De herfst is begonnen, dus 
de herfstvakantie komt 
eraan: maandag 13 t/m 
vrijdag 17 oktober zijn de 
kinderen vrij.  
Een fijne vakantie 

allemaal! 

mailto:info@obsdezuidwester.nl
http://www.obsdezuidwester.nl/


 

 

Open Monumentendag groep 7B 
Groep 7b ging 13 september naar het Witte Kerkje en de Hutkoffer in Heiloo.  

Het Witte Kerkje 
Eerst kregen we informatie over het Witte Kerkje. Toen werden we in twee groepen verdeeld. Het ene groepje ging 

naar de Hutkoffer en het andere groepje kreeg een rondleiding in het Witte 

Kerkje. We mochten zelfs het Witte Kerkje beklimmen. Sommigen mochten op 

het orgel spelen. We kregen uitleg 

over een paar foto’s aan de muur. 

Sommigen mochten ook in een 

soort hok waar mensen hun 

toespraak hielden.  

Hutkoffer 
De Hutkoffer was vroeger een oud 

huisje waar arbeiders hun kinderen 

opvoedden.  We kregen uitleg over vroeger in dat huisje. In een bedstee 

sliepen 4 kinderen. In het huisje was een gedeelte waar de vader werkte 

en een gedeelte waar de oven en de bedstee waren. Nu is er een soort 

winkel met glaskunstwerken.   

Marijn en Timo   

 

Sportieve leerkrachten op de Zuidwester 
Op 13 september hebben juf Pauline en meester Joost meegelopen met ’de Kermisrun’ in Limmen. Dit is een 

hardloopwedstrijd van 9 kilometer waarbij je ook nog eens verschillende hindernissen tegenkomt die je alleen of 

samen met een mede-runner moet oplossen. Ook wel een ‘Obstacle Run’ genoemd.  

Juf Pauline is uiteindelijk als 1e vrouw over de finish gekomen en won hiermee een grote wisseltrofee. Meester Joost 

liep mee met een team dat dit jaar bestond uit 4 voetbalvrienden. Net als vorig jaar eindigde het team van meester 

Joost op de 1e plek. Ook zij kregen een grote beker. Wellicht doen er volgend jaar nog meer leerkrachten van de 

Zuidwester mee aan dit sportieve evenement. 

De kinderen waren maar wat trots op hun juf en meester! 

 

Schaaktoernooi 2014 
Op 27 november wordt er weer een schaaktoernooi georganiseerd bij de Duif. Ook de Zuidwester doet hier uiteraard 

weer aan mee. Meer dan 15 kinderen uit groep 7 en 8 hebben zich opgegeven en we zijn druk met de voorbereidingen 

bezig. Elke woensdag na schooltijd zijn ze flink aan het oefenen. Uiteindelijk zullen 4 kinderen onze school 

vertegenwoordigen. 

   

 

 

 
 

 



 

 

Voorlezen bij de kleuters 
Donderdagmiddag 2 oktober was er een feestelijk halfuurtje in de groepen 6a en 1-2a in 

verband met de Kinderboekenweek. De kleuters werden voorgelezen door de leerlingen van 

groep 6a! Het was heel knus. Er waren gezellige hoekjes gemaakt waar de kleuters konden 

genieten van (soms wel drie!) boeken 

die werden voorgelezen.  
 

Groep 6b heeft donderdag 9 oktober, 

aan het eind van de 

Kinderboekenweek, voorgelezen aan 

de kinderen van groep 1-2b. Ook voor 

hen was het genieten! 

    
 

Groepsoptreden groep 3B 
De overstap van de kleuters naar groep 3 is behalve groot, ook erg spannend voor veel leerlingen (en ook een beetje 

voor hun ouders). Daarom besloten de leerlingen van groep 3B tijdens hun optreden op 24 september te laten zien, dat 

het niet erg is om zenuwachtig te zijn en dat je samen sterk staat. Onder het genot van diverse liedjes, een versje  en 

dansje, horende bij de reeds geleerde woorden, heeft het publiek kunnen ervaren dat je op school bent om te leren en 

leren is leuk!  Hieronder een kleine impressie van het acteertalent van deze kanjers.  

 

 

 

Groepsoptreden over feest van groep 1-2B 
Eindelijk was het dan zover, na veel oefenen mochten de kleuters op het echte ‘podium’ staan en optreden voor hun 

ouders, opa’s, oma’s en de kinderen van de 

onderbouw. Wat een FEEST! De kleuters kwamen 

met vrolijke muziek en muziekinstrumenten de zaal 

binnen. Wat hebben ze goed hun best gedaan! De 

kleuters dansten en lieten liedjes en gedichtjes 

horen. Knap hoor! Er waren zelfs kleuters bij die 

nog maar net op school zaten, maar het leverde 

allemaal lieve tafereeltjes op. Sommige kleuters die 

hun eigen repertoire hadden of spontaan vergaten 

wat ze moesten doen, maar dat mocht de pret niet 

drukken. Wij zijn in ieder geval heel trots op onze 

kleuters en wij hopen jullie ook! 

Wij willen de ouders die meegeholpen hebben met 

schminken en aankleden hartelijk bedanken voor 

hun hulp. 

Juf Lionne en juf Silvia 



 

 

Taaldorp Engels 
Sinds 2 jaar wordt er op De Zuidwester Engels gegeven vanaf groep 1. De meeste kinderen vinden dat hartstikke 

leuk, maar het is natuurlijk nog leuker als je dat Engels ook een keertje in de praktijk kunt brengen! Daarom 

organiseerde De Zuidwester dit jaar op 8 oktober een Taaldorp Engels. Op diverse “stations” in de school moesten de 

leerlingen opdrachten uitvoeren. Zo konden ze de Big Ben bouwen van dozen, de Engelse vlag maken van stoepkrijt, 

een bezoekje brengen aan het restaurant en meezingen en dansen met de Black Eyed Peas op het digibord. Alle 

kinderen waren ondergebracht in groepjes, die begeleid werden door een 4e jaars student van de afdeling HAVO TTO 

(TweeTalig Onderwijs) van het Jac. P. Thijsse-college uit Castricum. Natuurlijk kostte het Engels spreken de 

allerkleinsten, die nog maar kort op school zitten, nog veel moeite, maar een rondleiding door de school liet zien dat 

er over het algemeen toch een aardig mondje Engels werd gesproken: Well done! 

     

Flashmob door de groepen 6 

Donderdagmorgen liepen de kinderen van de beide groepen 6 geheimzinnig door de school. Onder hun truien zaten 

hoeden, petjes of feestslingers verstopt. Tijdens de tweede pauze gingen ze namelijk een flashmob doen! Toen 

iedereen buiten was, haalden een paar kinderen hun feestversieringen tevoorschijn en begonnen op het plein te 

dansen. Al snel kwam er nog een groepje dansers bij en daarna stond het hele plein vol met enthousiaste 

flashmobbers! Een feestelijk moment in de Kinderboekenweek! 

Op de laatste dag van de Kinderboekenweek is groep 6a naar de bieb geweest. Dit was ook erg leuk! 

 

 

Voorleeskampioenschap 2014 
Tijdens de kinderboeken week hebben er verschillende kinderen uit de groepen 7 en 8 

meegedaan aan de voorleeskampioenschappen van de Zuidwester. De kinderen die zich 

opgegeven hadden, moesten eerst een voorronde houden in hun eigen klas. Uiteindelijk 

mochten de winnaars van elke klas, op donderdagmiddag op het podium lezen. Na 20 

minuten goed luisteren werd er in de klas een stemming gehouden en is Isa Korver, uit 

groep 8, uiteindelijk tot winnaar gekozen. Zij mag de Zuidwester vertegenwoordigen 

tijdens het voorleeskampioenschap van Heiloo in de bibliotheek. Wij wensen haar heel 

veel succes! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolkamp groep 8 - Texel 
Het zit er weer op, kamp 2014. Hier een klein verslag: 

Maandag 8 september:  
Het begin van kamp verliep vlekkeloos. Iedereen stapte in de auto met een grote glimlach, en veel klassen stonden ons uit te 

zwaaien. Bijna alle ouders waren aanwezig. Eenmaal in Den Helder werden sommige kinderen toch wel zenuwachtig maar dat 

was gouw over toen we eenmaal een stap op Texel zetten. We liepen naar de fietsverhuur waarna we al na een minuut of 5 

weg waren, op weg naar de duinen maar onderweg ging het goed mis. Noa viel kneiter hard op de weg waarna we 10 minuten 

stil stonden maar gelukkig gaat het nu weer goed met haar. In de duinen gingen we lunchen en spelen. Na de lunch gingen we 

naar Ecomare, daar was het hartstikke leuk. Uit Ecomare pakten we de fiets naar Bloem & Bos maar onderweg viel ook Kian. 

Gelukkig was hij in de bosjes gevallen en niet op straat. Eenmaal in Bloem & Bos mochten we doen waar we zin in hadden. 

’s Avonds aten we soep en hotdogs en daarna gingen we ‘cluedo’ spelen dat was super lol (vond Bas want anderen moesten 

huilen omdat ze bang waren). Rond 12 uur was het stil in Bloem & Bos. 

Dinsdag 9 september: 
’s Ochtends gingen we ontbijten en kort daarna vertrokken we naar Oudeschild (in Texels dialect: skil). Eerst gingen we met 

de garnalenboot over de Waddenzee varen. Dat was compleet lachen want de kapitein zijn Duits was niet wat je noemt 

geweldig. Iedereen lag helemaal plat als hij weer mislukt Duits ging praten. Toen we weer een voet aan wal zetten gingen we 

naar Kaap Skil (museum voor jutters en zeelui). Ook dat was hard lachen want de jutter die ging vertellen zei steeds met 

een rare stem: ’Dat is kunststof en dat rot niet!’. Daarna gingen we terug naar Bloem & Bos waar veel kinderen gingen 

oefenen voor de Bonte Avond. Rond 7 uur gingen we eten: patat met een lekkere snack naar keuze. En dan was het zover het 

hoogte punt van het kamp (trom geroffel) De Bonte Avond. Speciaal uit Mallorca kwam DJ Joost over vliegen. Het was 

super leuk en alle acts waren lachen. Bas was de Presentator, en had en leuke act. Daarna was de disco maar het bleef nog 

lang onrustig. 

Woensdag 10 september:  
Iedereen werd rustig wakker en ging naar het ontbijt. Deze ochtend kregen we 

gebakken ei en bacon. Iedereen had erg zin in Den Burg maar Bram was zo ziek dat 

hij niet mee kon lopen en op het terras moest blijven. Toen we eenmaal uit geshopt 

waren gingen we weer terug naar het terras. Daarna pakten we de fiets op weg naar 

het strand, waar veel kinderen gingen jutten. Nils had groot succes want hij vond 

een stoel. Na het strand gingen we naar de boot en daar kwamen we alle 2e klassers 

van het Bonhoeffer college tegen. Maar er waren ook heel wat mariniers op de boot. 

Het was dus een hele belevenis. Terug in Heiloo werden we met veel geluid 

ontvangen. 

Bas en Isa 

 

Schoolreis groepen 3 – De Batavier 
Met 36 leerlingen en 10 enthousiaste hulpouders gingen wij dinsdag 16 september op schoolreis naar De Batavier in 

Alkmaar. Een fantastische grote speeltuin, waar we behalve trampolinespringen, klimmen, draaien en zwaaien ook 

konden midgetgolfen en bootje varen. Daarnaast werd de draaimolen regelmatig voor ons aangezet en konden de 

kinderen op skelters en motoren op het circuitje rijden. Na een heerlijke lunch werden we zelfs nog even met het 

treintje door een leuk stukje Alkmaar gereden! Wat een heerlijke dag….  

 

Schoolreisjes, schoolkampen en schoolfeesten 
 



 

 

 

Schoolreisje groep 5 - Het Zuiderzeemuseum 
Op dinsdag 16 september ging groep 5 op schoolreisje naar Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. We gingen gezellig 

met de trein, maar ook nog met de boot! 

Bij Het Zuiderzeemuseum werden we ontvangen door mensen in prehistorische kleding. Wij moesten ook allemaal 

prehistorische kleding aan. Daarna liepen we met manden met spullen naar de Bronstijd-boerderij. In de boerderij 

werd van alles verteld over het leven van de mensen in de Bronstijd. Daarna gingen we zelf hard aan het werk! In 

groepjes maakten we een amulet, we vlochten van 4 touwtjes een hoofdtooi, we gingen in een maalsteen graan malen 

en we vlochten nog een klein hekje. Sommige groepjes mochten ook nog proberen vuur te maken. We sloten het af 

met een heerlijk kopje kruidenthee, 

een broodje en een koekje (van het 

meel dat we zelf gemalen hadden) 

rond het vuur. Daarna gingen we in 

groepjes de rest van het 

buitenmuseum bekijken. We zijn in 

de school van vroeger geweest, het 

postkantoor, de feestwinkel, de 

wasserij en de rokerij. In de trein op 

weg naar Heiloo kregen we nog een 

verrassing……. Een ouderwets 

stroopsoldaatje, waar je hele scherpe 

puntjes aan kunt zuigen!! 

We willen nogmaals alle ouders en 

de weergoden bedanken voor een 

onvergetelijke dag. 

De kinderen van groep 5, juf Astrid en juf Daniëlle 

 

Schoolreisje groep 4 – Castricum “natuurnatuurlijk” 
Op donderdag 18 september 2014 is groep 4 op schoolreisje geweest. Om half negen vertrokken wij met de auto naar 

Castricum. Daar werden wij opgewacht door Gjalt Sparringa van “natuurnatuurlijk”. Hij heeft deze dag het 

programma verzorgd. Wij begonnen bij de Hoep. Gjalt vertelde heel veel over insecten. Met potjes en schepnetten 

mochten wij zelf op onderzoek uit. Om twaalf uur gingen wij met de auto naar Castricum aan zee. Bij strandpaviljoen 

Deining hebben wij genoten van een heerlijke lunch. Na de lunch mochten de zwembroeken aan en gingen wij korren 

op het strand. Er werd heel veel gevangen; krabben, kreeften en verschillende soorten vissen. Wat hebben wij geboft 

met het prachtige weer. Wij hebben een topdag gehad!  

 

Schoolreisje groepen 6 – Tropenmuseum en het Woeste Westen 
Vrijdag 19 september is groep 6 op schoolreis geweest. Vanaf de parkeerplaats van de sporthal werden we door veel 

ouders uitgezwaaid en vertrok de bus naar Amsterdam. ’s Morgens stond een bezoek aan het Tropenmuseum op het 

programma. Hier was een prachtige tentoonstelling te zien rond het thema Brazilië. We hebben van petflessen 

gemaakte dieren, lampen, een bank en stoelen bewonderd. Er was een dorpsplein nagebouwd met echte terrasjes.  

De kinderen werden verdeeld in drie groepen. Een groep heeft een Braziliaanse dans ingestudeerd. De tweede groep 

heeft sieraden gemaakt van afval en de laatste groep heeft 

kennisgemaakt met de Braziliaanse muziek. Aan het einde van het 

programma kwamen we allemaal op het pleintje bij elkaar. Daar 

hebben we voor de begeleidende ouders en de andere twee groepen de 

dans, het muziekstuk en de sieraden gepresenteerd. Het was swingend 

en creatief! 

Daarna bracht de bus ons naar het Woeste Westen. Een ontzettend 

leuke speelplaats in de natuur! Daar worden “scharrelkinderen 

gekweekt”. Er zijn daar sloten waar we overheen konden met 

wiebelbruggen, of in konden varen met een vlot. Ook was er een 

kabelbaan over het water, waren er zelfgemaakte hutten en hebben we 

broodjes gebakken boven een houtvuur. Het was een heerlijke dag! 

Dank aan Roelof, Simone, Lianne en Nicolette! 

 



 

 

Schoolkamp groepen 7 - Egmond 
Het was donderdagochtend 2 oktober. De hele klas was vrolijk… Om 8:30 

precies kwam meester Joost de klas binnen. Hij plofte op z’n blauwe stoel 

en vertelde ons wat we die dag zouden gaan doen. Toen meester alles had 

verteld, maakte iedereen zich klaar om te vertrekken. We stapten op onze 

fietsen en reden het schoolplein af, terwijl we door de hele school 

uitgezwaaid werden. We fietsten met z’n allen naar de Ruïne om daar wat 

te eten en te drinken. Toen iedereen zijn buikje rond had gegeten, fietsten 

we verder. Dit keer naar de vuurtoren. We mochten zelfs ín de vuurtoren 

kijken. Ook hebben we nog een rondleiding gehad bij de Reddingsbrigade. 

In de avond hebben we een wandeling gemaakt in de duinen en was de bonte avond. Na de bonte avond was er ook 

nog een disco. Op vrijdag hebben we een rondleiding gehad bij de Abdij van Egmond. Ook mochten we nog kaarsen 

maken met verschillende kleurtjes. Het was erg lekker weer dus gingen we eten en voetballen bij de Foresters. Toen 

alles op was hebben we ook nog gebowld. Het was disco-bowlen en dat was erg leuk. 

Het was een vet leuk kamp! 

Madou en Tosca groep 7A 

 

Schoolfeest groepen 1-2 “Feest!” 
Vrijdag 3 oktober was het feest voor de kleuters. Dit stond in het teken van het thema 

van de Kinderboekenweek: “FEEST!“.  

Alle kinderen hadden hun zelfgemaakte T-shirt aan met hun zelfgemaakte strik. Omdat 

het zonnetje zo heerlijk scheen zijn we direct naar buiten gegaan, waar iedereen werd 

geschminkt en spelletjes kon spelen. Natuurlijk hoort er bij een feest ook limonade en 

een cakeje versieren. Om 10.00 uur was het dan zover! De voorstelling van clown 

Betsy, in het feestelijk versierde speellokaal. Na de voorstelling hebben we nog even 

buiten gespeeld en vervolgens samen heerlijk geluncht met pannenkoeken! Als 

afsluiting mocht iedereen door een spannende tunnel een bal met een lachend gezicht 

grabbelen. Iedereen ging tevreden naar huis.  

Het was een heel gezellig feest en wij willen alle hulpouders bedanken! Op de website kunt u binnenkort de foto’s 

bekijken. 

Leerkrachten en kinderen van groepen 1 en 2. 

 

Fijne vakantie!  

 


