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Belangrijke data 

• woensdag 5 oktober - start van de Kinderboekenweek 

• woensdag 5 oktober  - Dag van de Leerkracht 

• vrijdag 14 oktober - einde Kinderboekenweek 

• maandag 17 oktober tot en met vrijdag 4 november - week van de Kindgesprekken 

• vrijdag 21 oktober - koffieochtend 

• maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober - herfstvakantie 

• vrijdag 4 november - studiedag - alle kinderen vrij 

Terug en vooruit 

Zoals elk jaar tijdens de Herfst kan het weer ons 

flink verrassen. Liepen we de ene dag nog in onze 

dunne T-shirts in de volle zon, de volgende dag 

viel er zo veel water dat de schoolpleinen wel op 

zwembaden leken. Al die regen is vervelend. We 

kunnen niet naar buiten en alles wordt nat. Aan 

de andere kant kleurt de natuur prachtig met alle 

herfstkleuren. De kleuters hebben al veel 

kastanjes en mooie herfstbladeren gevonden en 

die klassen komen dan ook helemaal in de herfst 

sfeer. 

De technieklessen 

De technieklessen, die dit jaar gestart zijn, worden in volle aandacht door de kinderen ervaren. Deze 

periode wordt er geprogrammeerd en gecodeerd op de computers. Makkelijk gezegd is het een 

soort computertaal ontwikkelen waardoor je allerlei instructies kunt geven aan de computer. Dit 

klinkt makkelijk, maar het vraagt een hoop nadenken, vooruit denken, de juiste stappen instellen en 

vervolgens hopen dat de computer doet wat jij wilt. Lukt dit niet, dan wordt er weer van voren af 

aan opnieuw begonnen. Interessant, moeilijk soms maar zeer bevredigend als het uiteindelijk lukt. 

Gelukkig worden de kinderen geholpen door meester Bram die hier veel verstand van heeft.   

 

Nederlandse les en Oumnia Works 

De Nederlandse lessen voor ouders zijn inmiddels opgestart. Er is bepaald in welk niveau er 

ingestapt moet worden en op basis hiervan zijn er meerdere groepen ingedeeld. Fijn om te zien dat 

er zoveel ouders gebruik van maken.  Ook zijn de lessen van Oumnia Works gestart. Het 

belangrijkste doel van deze lessen is  om ouders handvatten mee te geven om hun kind te helpen 

zich staande te houden in de maatschappij. Dit gebeurt door het volgen van een training van 7 

dagdelen. De training die nu gestart is zit al vol, maar in het nieuwe jaar zal er weer een nieuwe 

cursus starten. 

 

 



Gezonde tussendoortjes en overblijf 

We merken dat er bij de tussendoortjes en op de overblijf steeds vaker ongezonde dingen worden 

meegegeven. Snoepjes, koude pizza, maar zelfs koude broodjes hamburger of patat zien we voorbij 

komen. We vinden het belangrijk dat de kinderen zo gezond mogelijk eten, we zijn immers een 

gezonde school en hopen dat u weer wat extra op de inhoud van de lunchtrommels wilt letten.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De eerste week van de oktober ontvangt een mail met daarin de factuur voor de vrijwillige 

ouderbijdrage van € 25,00. We hopen dat veel ouders deze bijdrage betalen zodat we een weer 

leuke dingen met de kinderen kunnen doen. In januari ontvangt u de factuur voor de 

schoolreiskosten en de werkweek van groepen 8.  

Nieuwe lichting mediatoren 

Vanuit de Vreedzame School zijn we op de Zuidwester druk bezig om kinderen een groot onderdeel 

te laten zijn van onze democratische gemeenschap. Een groot onderdeel hiervan is het opleiden van 

mediatoren (een selectie leerlingen uit de groepen 7 en 8). 

Zij hebben onder de leiding van meester Arjo een cursus gevolgd en hebben deze met goed gevolg 

afgelegd. Zij hebben heel wat tools en vaardigheden geleerd en kunnen niet wachten om dit in de 

praktijk toe te gaan passen. 

Op donderdag 22 september hebben onze mediatoren hun diploma behaald. Dit hebben we gevierd 

met een stukje cake en wat te drinken. Op de foto's 

kunt u zien hoe de uitreiking eruit heeft gezien. 

Vanaf aanstaande maandag gaan de mediatoren aan 

de slag tijdens de pauzes van alle groepen (met 

uitzondering van de kleutergroepen) om indien nodig 

te mediaten. In de hal kunt u en kunnen alle leerlingen 

van de school zien welke mediatoren dienst hebben op 

die dag. 

Wij wensen alle mediatoren veel succes en vooral veel 

wijsheid tijdens de mediatie. 

Activiteiten in de wijk 

Vanuit het kinderwerk is men bezig met extra activiteiten voor de jeugd in de wijk. Voor de maanden 

oktober en november zijn er weer leuke activiteiten. De workshops worden aangeboden in 

Wijkcentrum Bouwlust en zijn voor kinderen uit de wijk Bouwlust of kinderen die op school zitten in 

de wijk Bouwlust. De workshops die georganiseerd worden in de maanden oktober en november 

kunt u lezen op bijgevoegde flyers. Zo zijn er kooklessen, kun je leren fotograferen en is er 

huiswerkbegeleiding.  

De flyer voor de fotografieworkshops is te zien door te klikken op deze link 

De flyer voor de huiswerkbegeleiding is te zien door te klikken op deze link 

De flyer voor de kooklessen is te zien door te klikken op deze link 

https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/3f/24/3f242c60-9da3-4a95-9d36-ffcf649a0097/fotografie_workshop_kinderwerk_wijkz_bouwlust.pdf
https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/24/4c/244c21f3-a3d9-4cd1-aecb-4d82ae9689b4/huiswerkbegeleiding_kinderwerk_wijkz_bouwlust.pdf
https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/25/5a/255a5df6-f08d-45c3-a8a2-bc1484334240/kooklessen_kinderwerk_wijkz_bouwlust.pdf


Nieuws uit de groepen 

Groepen 1/ 2 

Bij de kleuters werkten we over ‘Kikker en zijn vriendjes’. We knutselden erover en deden taal- en 

rekenspelletjes met elkaar over de dieren. We leerden onze vriendjes in de klas ook beter kennen! 

Met ‘Ahoy Piraat!’ en De Vreedzame School-kennismaking. We kunnen al goed samenwerken en 

netjes opruimen. De ouders komen kwamen een kijkje nemen in de klassen tijdens de 

inloopochtenden en de informatie-avond. Thuis gingen we met Logo3000 aan de slag, met de 

woordjes die we in de klas leren. We werken nu over de Herfst. Tijdens de Kinderboekenweek, 

worden we voorgelezen door oudere leerlingen. Het thema is dan ‘Gigagroen’! Verzamelen 

jullie  eikeltjes, kastanjes en dennenappels voor ons? Dan gaan wij er weer mooie herfstdiertjes van 

knutselen! Dank voor jullie hulp: juf Sharonne en juf Melissa!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groepen 3 

Wat gaat de tijd snel en wat hebben de kinderen van de groepen 3 al veel geleerd. 

Met rekenen zijn we al in het 2e boek aan het werk. We zijn begonnen met splitsen. Bijvoorbeeld: Ik 

heb 5 snoepjes, 2 in m’n mond. Hoeveel heb ik er dan in mijn hand? De splitsing van 5 is dan 2 en 3. 

Wij gaan hier nu veel mee oefenen en dat kan thuis ook. 

Met Veilig Leren Lezen zijn we nu in kern 2 aan het werk. De eerste toets is gedaan. Dat was best 

spannend, maar iedereen heeft goed zijn best gedaan! Het thuislezen blijft heel belangrijk. Samen 

lezen is het leukst. Natuurlijk willen kinderen ook graag voorgelezen worden. Dat doen we in de klas 

ook regelmatig. 

Tijdens het spelen in de klas worden er veel doelen van de vakken verwerkt en herhaald. Door de 

taken aan de belevingswereld aan te passen, zijn de kinderen enthousiast en zijn ze aan het leren 

terwijl ze spelen. Het thema is Herfst. Alle kastanjes en bladeren worden verzameld in “het 

bezoekerscentrum” en kunnen worden gekocht. Verder zijn er bomen van Kapla gemaakt, prachtige 

herfstbomen met verf geschilderd en van juf Ellen hebben een bos leren schetsen met houtskool. 

Ook zijn we naar het museum geweest. Wat een hoop schilderijen heeft de familie Mesdag 

verzameld! Daar hebben de kinderen een schilderij geschetst met houtskool. Wat zijn de kinderen 

uit de groepen 3 toch echte kunstenaars. 

Lieve groeten van ons allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groepen 8 

In groep 8 wordt alweer keihard gewerkt! We leren veel van en met elkaar. Dit noemen wij 

werkteams. Naast de reguliere vakken begrijpend lezen, rekenen en spelling is er ook ruimte voor de 

creatieve ontwikkeling. Zo hebben we een aantal lessen gekregen over onze eigen identiteit bij het 

vak kunst (COH). 

Nieuw dit jaar is het vak techniek. Het eerste blok van techniek staat in het teken van 

programmeren. De leerlingen zijn hier erg enthousiast over. 

Ook nieuw dit jaar is de methode voor Engels. We leren Engels aan de hand van popsongs. Ook dit 

valt erg in de smaak! 

De aankomende periode staat in het teken van de overstap van basisschool naar de middelbare. We 

zijn ons hard aan het voorbereiden op de toetsen van november en ook gaan we met elkaar op pad 

om een aantal middelbare scholen te bezoeken. 

In oktober zijn er open dagen vanuit de middelbare school. Het zou fijn zijn als deze open dagen 

bezocht worden door de leerlingen met hun ouder(s). Zie ook Scholenwijzer Den Haag 

 

 

https://scholenwijzer.denhaag.nl/


Vandaag is de dag om iets nieuws te leren!! 

 

Wij leren samen! 
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