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Belangrijke data 

• 24-12-2022 t/m zondag 8 januari 2023  Kerstvakantie – alle kinderen vrij 

• Maandag 9 januari 2023 – studiedag – alle kinderen vrij 

• Donderdag 19 januari 2023 – koffieochtend 

• Woensdag 25 januari 2023 t/ m vrijdag 4 februari  – Nationale Voorleesdagen 

Terug en vooruit 

Het jaar 2022 is bijna ten einde. Zo aan het eind 

van een jaar is het vaak tijd voor bezinning. Wat 

hebben we allemaal gedaan met elkaar, wat 

hebben we bereikt, welke doelen zijn er 

behaald en waar mogen we trots op zijn?  Trots 

zijn we op het feit dat de leerlingen met veel 

plezier naar school komen. We zien veel 

gemotiveerde leerlingen, maar zeker ook 

gemotiveerde ouders. Zo is de 

ouderbetrokkenheid een stuk groter geworden. 

Veel ouders komen op de koffieochtenden en 

op de andere georganiseerde bijeenkomsten (denk hierbij aan Oumnia Works, de Nederlandse les 

en de knutselochtenden). Hier mogen we met elkaar ook erg trots op zijn. De leerkrachten zijn elke 

dag bezig om de kinderen het beste uit zichzelf te laten halen. De ene leerling heeft daar wat extra 

ondersteuning bij nodig, bij een ander lukt het zelfstandig. Hoe dan ook proberen de leerkrachten de 

kinderen in hun kracht te zetten en daar zijn wij als directie dan weer heel trots op. De kinderen 

hebben hun artistieke talenten kunnen laten zien bij de verschillende tentoonstellingen 

georganiseerd door onze kunstjuffen. En wat en talent hebben we op de Zuidwester!!! 

Met elkaar maken we van de Zuidwester een fijne omgeving waar iedereen welkom is; waar je je 

gehoord (mag) voelen en je mag zijn wie je bent. Ook zeker iets om trots op te zijn.  

Op naar 2023. Een jaar waar we blijven werken aan hierboven genoemde.  Er staat nog een hoop te 

gebeuren in het komende halfjaar. De leerlingen van de groepen 8 gaan op zoek naar hun 

vervolgschool, krijgen nog de eindtoets, gaan op kamp en ook de afscheidsavond komt steeds 

dichterbij.  

De leerkrachten hebben nog een aantal studiedagen voor de boeg. Hierbij staan verschillende 

onderwerpen op het programma. Kijkt u goed op de kalender wanneer deze dagen zijn .De kinderen 

zijn dan namelijk vrij (de eerste is al 9 januari). 

De groepen 3, 4 en groep 5a krijgen ook nieuw meubilair. Dit is een behoorlijke organisatie en dit 

vraagt de nodige voorbereiding. Daar zijn we al druk mee bezig. 

En voor de kinderen misschien wel het allerleukste.... het komende halfjaar is een tijd van veel vrije 

dagen, veel vakanties maar ook van Carnaval en het Koningsfeest. Altijd welkom tussen het harde 

werken door!! 

Voor nu is het belangrijk om in de kerstvakantie eens flink uit te rusten, misschien zelfs een beetje 

uit te zieken en weer op te laden voor de komende periode.  



Belangrijke informatie!!! 

Steeds vaker blijkt dat gegevens in onze administratie niet helemaal kloppend meer zijn. Ouders 

hebben bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer, een ander adres of zijn getrouwd of gescheiden. 

Het is belangrijk dat u veranderingen in deze informatie zo snel mogelijk doorgeeft aan de 

administratie. Regelmatig krijgen wij een seintje vanuit de gemeente dat gegevens niet kloppen en 

dat levert vervelende situaties op.  

Geef dus zo snel mogelijk veranderingen door. Dit kan via Social schools, via de leerkracht, maar u 

kunt ook altijd bij de administratie binnenlopen. 

Culturele activiteiten 

In de afgelopen weken zijn er heel wat groepen naar een museum geweest en zijn er voorstellingen 

op school geweest. Zo is er in de kleutergroepen een voorstelling geweest over de spin Anansi. Door 

verteller Winston werden de kinderen meegenomen in dit verhaal en konden zij meedenken, 

meedansen en meebewegen. De kinderen en de juffen hebben hier erg van genoten.  Ook zijn de 

kleuters naar Muzee in Scheveningen geweest. Allemaal in de bus en onderweg de witte grasvelden 

en bomen bewonderen was al een uitstapje op zich. Maar eenmaal in het museum hebben wij van 

alles over onze Noordzee geleerd. We hebben gezien welke dieren en planten er in de zee leven. We 

hebben schelpen onderzocht en ook gezien en mogen ervaren hoe de vissers met hun boten de zee 

opgingen om vis te vangen. 

Groep 5 heeft in de Koninklijke Schouwburg naar een ballet gekeken. Ademloos hebben zij naar de 

dansers gekeken. Daarnaast hebben zij ook mee kunnen dansen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gezonde lunch en tussendoortje 

We hebben het al een aantal keer aangegeven. Het eten van een gezond tussendoortje en een 

gezonde lunch vinden we op onze school erg belangrijk. We merken echter nog steeds dat er 

regelmatig ongezonde dingen meegegeven worden. We vragen u om goed te kijken wat u aan 

tussendoortjes en aan lunch meegeeft.  Voor gezonde tussendoortjes kunt u denken aan een appel 

(in stukjes) of andere stukjes fruit, stukjes komkommer, 

stukjes paprika, een boterham. Denk hierbij goed aan de 

hoeveelheid. De kinderen krijgen voor het tussendoortje 

ongeveer tien minuten de tijd. Voor het drinken kunt u 

denken aan een beker water, een beker melk of een 

pakje drinken.  Tijdens de lunch kunnen de kinderen 

uiteraard iets meer eten. Een lekkere boterham (of 

zoveel als u kind meestal eet) en een lekker stukje 

groente of fruit na is een prima lunch. Ook hier een beker 

water of melk of een pakje drinken.  

Sinterklaas 

 

Dit jaar zijn we weer verrast met een bezoek van 

Sinterklaas en zijn Pieten. Sint en Piet was het 

opgevallen dat het schoolplein steeds maar zo 

rommelig was en vol met onkruid lag. Sint had 

gezien dat de kinderen van de Zuidwester heel 

goed aan het opruimen waren, maar dat ze best 

wat hulp konden gebruiken. De Pieten hebben 

de kinderen geholpen en zo is het schoolplein 

toch weer netjes geworden. Sint heeft wel aan 

de kinderen gevraagd of zij het plein goed willen 

bijhouden. In de gymzaal hebben de kinderen 

een optreden gegeven en uiteraard hebben alle 

kinderen een cadeau van Sinterklaas gekregen. 

Sommige hebben een cadeau gezocht in de 

schatkamer, anderen hebben een cadeau 

gekregen door een spel dat zij gespeeld hebben 

in de groep. Uiteraard zijn Sint en zijn pieten bij 

alle groepen langsgegaan. 

 

 

 

 



Kerst 

De hele school is in kerstsfeer gebracht. De adventskaarsen worden gebrand, overal branden 

lampjes en in de klassen staat de kerstboom. In de hal is ook de kerststal weer neergezet en de 

kinderen hebben deze alweer kunnen bewonderen. In alle groepen hebben de kinderen kerststukjes 

gemaakt. De kersttijd op school is afgesloten met een kerstdiner. De kinderen kwamen in hun 

feestelijke kleding op school en hebben heerlijk gegeten van al het lekkers dat u heeft meegegeven 

naar school. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Vakantie Club activiteiten 

In de kerstvakantie is er van alles te beleven voor de leden van de 

VakantiepasClub. Dat is de gratis digitale VakantiePas voor de korte schoolvakanties.  

Doen: Sportievelingen kunnen boulderen bij de Campus of een hele dag spelen op het indoor strand 

van Lindobeach. Knutselaars kunnen een feest T-shirt maken of een winterhuisje. Filmliefhebbers 

kunnen naar Theater Dakota of bij One Planet een poolexpeditie meemaken. Muzikanten in de dop 

kunnen bij Beeld en Geluid onder meer leren hoe ze samples kunnen maken en songteksten 

schrijven. Deze en nog 16 andere activiteiten, gratis of met korting, staan op de website van de 

VakantiePas.  

Lid worden: Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via 

www.vakantiepas.nl. Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 

20 activiteiten en kortingsbonnen. 

Nieuws uit de groepen 

Groepen 6  

De groepen zes zijn weer hard aan de slag gegaan de afgelopen maanden. Nieuwe 

spellingcategorieën leren, taalwoorden die moeilijker zijn dan in groep 5 en ook wereld-oriëntatie is 

best lastig. Gelukkig hebben we ook dit jaar fijn muziekles op de maandag waar we het erg naar ons 

zin hebben. Ook zijn we gelijk gestart met kunstlessen van juf Sara en daarna van juf Ellen, hier 

hebben we weer veel mooie dingen kunnen maken en in deze lessen zien we dat de leerlingen echt 

hun creativiteit kwijt kunnen.  

Ook dit jaar deden wij weer mee aan het nationale schoolontbijt. Het is belangrijk om gezond te eten 

en dat konden de leerlingen ook goed vertellen bij de gezondles die bij het ontbijt hoorde.  

Het lezen staat weer centraal dit jaar. In de klassen hebben we een fijne leeshoek, zodat er chill 

gelezen kan worden. Maar ook tutorlezen hebben we kunnen uitproberen bij groep 3. Dit beviel erg 

goed en we gaan zeker in de weken voor kerst weer fijn samen lezen bij groep 3.  
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Nieuws uit groep 9a  

De kinderen van groep 9a hebben een paar weken geleden een bezoek gebracht aan het Museum 

Bredius. Meneer Bredius was een rijke koopman die veel hield van schilderijen uit de 17e eeuw. Hier 

werden schilderijen nagetekend en sommige kinderen mochten zelf een kanten kraag passen. Ook 

zagen we hoe de keuken van vroeger eruit zag. Daar mochten we verder knutselen om onze 

tekeningen mooier te maken.  

En dan was er verleden week het bezoek van Sinterklaas. De kinderen hadden veel woorden geleerd 

als ‘de mijter’, ‘de stoomboot’, ‘de kruidnoot’ en vertelden dit aan Sinterklaas. Alle kinderen hadden 

hun best gedaan voor een kleurwedstrijd. Sint en de Pieten vonden de kleurplaten van Haneen en 

Masha de mooiste. Zij kregen als winnaars een cadeautje.  

Nu is de klas bezig met het knutselen voor de Kerst. Met veel plezier hebben ze aan het potje met 

het winterlandschap gewerkt.  

 

 

 

  



Het team van de Zuidwester wenst iedereen fijne Kerstdagen en 

een voorspoedig nieuwjaar!!! 

 

Wij leren samen! 

 

De Zuidwester 

Marterrade 312 

2544 ME, Den Haag 

0703660484 

Email: dezuidwester@laurentiusstichting.nl 

Website: www.bsdezuidwester.nl 

Facebook: Basisschool de Zuidwester - 

Startpagina | Facebook 

Instagram: Basisschool de Zuidwester 

(@bsdezuidwester)  
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