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Belangrijke data 

 

• 22 augustus 2022  - eerste schooldag 

• 29 augustus  - week van de kindgesprekken 

• 2 september - koffieochtend 

• 6 september - informatieavond groepen 1 t/m 4 

• 8 september - informatieavond groepen 5 t/m 7 en 9 

• 15 september - informatieavond groepen 8 

Terug en vooruit 

Na de Meivakantie waren het nog een flink paar weken tot aan het einde van het schooljaar. 

Uiteraard hebben we weer een hoop leuke dingen gedaan. Met de bus op schoolreisje, het kamp 

van groep 8, een feestdag met verschillende workshops en een springkussen en een prachtige 

tentoonstelling met eigen werk van onze leerlingen.  

Daarnaast namen we afscheid van een juf die al heel lang op de Zuidwester werkt. Juf Constance 

gaat van haar welverdiende pensioen genieten en heeft dan ook in stijl afscheid genomen van alle 

leerlingen van de hele school. Juf Marlies gaat verhuizen naar Brabant en zal daardoor ook de 

Zuidwester verlaten. Wij wensen hen allebei heel veel plezier en danken hen voor de tijd op de 

Zuidwester. Gelukkig hebben we voor het komende jaar alweer wat nieuwe mensen klaarstaan. Juf 

Annick is afgestudeerd en zal bij ons op school haar loopbaan starten, zij zal groep 7 gaan doen. 

Meester Koen gaat in groep 6 aan de slag en ook hebben we nieuwe onderwijsassistenten en leraar 



ondersteuners kunnen aanstellen. Zo zal juf Gaby in groep 3 en 4 ondersteunen en juf Sharonne en 

juf Melissa zullen bij de kleutergroepen ondersteunen. Wij wensen hen heel veel plezier op de 

Zuidwester. 

We gaan nu eerst van een welverdiende vakantie genieten en hopen iedereen in goede gezondheid 

weer te zien op maandag 22 augustus. 

 

Een hele fijne vakantie!! 

Plantasia 

Op maandag 27 juni was er voor de allereerste keer een tentoonstelling op De Zuidwester. Zoals u 

weet hebben de kinderen al het hele jaar les van 2 kunst juffen. Zij ondersteunen de leerkrachten bij 

het geven van creatieve lessen, maar verzorgen deze lessen ook zelfstandig. Door het jaar heen zijn 

er heel wat prachtige kunstwerken gemaakt door de leerlingen. In de bibliotheek van school en in de 

hal bij groep 7 was een prachtige ruimte ingericht waar zowel ouders. Kinderen als andere 

genodigden mochten kijken. De tentoonstelling was de hele week te bezichtigen en is dan ook erg 

druk bezocht. Wat een talent loopt er rond op de Zuidwester. Alweer iets om heel erg trots op te 

zijn. (kijk hierde video https://sway.office.com/EiHJ0w9enVy3wedO#content=LFBB3VdVYW83Ha) 

Groepen 8 

Op maandag 4 juli en dinsdag 5 juli waren de afscheidsavonden van de groepen 8. Eerder in het jaar 

is er een film gemaakt door deze leerlingen en op deze avond is de film vertoond aan familie en 

kinderen. Ook hier blijkt maar weer dat er erg veel talent op de Zuidwester rondloopt. Acteertalent 

in dit geval. Uiteraard werden de leerlingen toegesproken door hun leerkrachten en was er voor elk 

kind een getuigschrift. Aan het eind werd ook nog een filmpje met de foto's van kamp laten zien. 

Daarop was te zien dat de kinderen enorm hebben genoten. Op woensdag zijn de kinderen de 

school uitgegooid en begon voor hen al de vakantie. Dat hebben ze zeker verdiend na al dat harde 

werken!! We wensen alle groep 8-leerlingen een fantastische tijd toe op de middelbare school.  

 

 

https://sway.office.com/EiHJ0w9enVy3wedO#content=LFBB3VdVYW83Ha


 

 

 

 



Uitzwaaien groep 2  

 

Op donderdag 7 juli zijn de leerlingen van groep 2 uitgezwaaid. Alle kinderen van groep 1 zaten 

samen met een hoop ouders te wachten op het schoolplein. De rode loper was uitgelegd en de 

zilveren gordijnen hingen. Samen met het diplomalied was het één groot feestje. Alle kinderen die 

naar groep 3 gaan kregen een diploma. We wensen hun veel plezier volgend jaar bij hun nieuwe juf! 

(kijk hier de video https://sway.office.com/EiHJ0w9enVy3wedO#content=j3BDExA8BCT6P7) 

Nieuw meubilair 

Zoals we eerder al aangekondigd hebben, werd op 

donderdag 7 juli het oude meubilair van de groepen 6,7, 8, 

groep 5b, de aula, de directiekamer, de keuken en de 

administratie opgehaald. Een hele operatie!! Oud meubilair 

eruit betekent uiteraard ook nieuwe meubilair erin. Het 

nieuwe meubilair werd op vrijdag 8 juli geleverd. Deze dag 

waren de kinderen al vrij en daardoor hadden de 

leerkrachten de tijd om alle meubels weer naar binnen te brengen en op de juiste plek neer te 

zetten. Zo kunnen iedereen na de vakantie weer goed starten! De groepen 3 en 4 en groep 5a en de 

kantoren boven zijn in het komende schooljaar aan de beurt. Wanneer dit precies zal gebeuren laten 

we u uiteraard op tijd weten. (kijk via onderstaande link de video) 

https://sway.office.com/EiHJ0w9enVy3wedO#content=E8d5YyNzZpQ32k 

Vakantie activiteiten 

 

https://sway.office.com/EiHJ0w9enVy3wedO#content=j3BDExA8BCT6P7
https://sway.office.com/EiHJ0w9enVy3wedO#content=E8d5YyNzZpQ32k


in de zomervakantie worden er weer een hoop leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. 

Dit vindt plaats op verschillende plekken in Den Haag. Er zijn verschillende documenten waarop er 

activiteiten staan. Klik hiervoor op onderstaande linkjes.     

- flyer : dit zijn creatieve activiteiten 

- summerschool : onder andere theater en kunst activiteiten 

Mocht je uw kind hiervoor willen aanmelden, dan staat de informatie hierover op de flyer. 

 

Ook is er een zomeractiviteit van 4you. Dit zijn school of sportactiviteiten in de stijl van Robin Hood. 

Hiervoor kunt u het aanmeldformulier gebruiken.  

Als je niet op vakantie kunt, ga dan op avontuur! 

 

 

 

 

 

Wij leren samen! 
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