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Belangrijke data 

 

• maandag 29 augustus t/m 16 september: weken van de kennismakingsgesprekken 

• dinsdag 6 september: informatieavond groep 1-4 

• donderdag 8 september: informatieavond groep 5-7  

• donderdag 15 september: informatievond groep 8 

• maandag 19 september: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

• dinsdag 20 september: Prinsjesdag, alle leerlingen zijn vrij 

• donderdag 22 september: koffieochtend 

Terug en vooruit 

De zomervakantie ligt alweer even achter ons, maar 

we kunnen terugkijken op 6 heerlijke weken met 

prachtig weer. Uit de verhalen van de kinderen 

kwam naar voren dat zij zich deze vakantie prima 

vermaakt hebben. Gelukkig waren ze allemaal weer 

erg blij om te beginnen. De leerlingen van de 

groepen 6, 7 en 8 en groep 5b zijn gestart met 

spiksplinternieuw meubilair en ook in de hal staan 

voor de overblijf leerlingen nieuwe tafels en stoelen. 

halverwege dit jaar komt de ander groep 5 aan de 

beurt en de groepen 4, 3 en 9. Zo is de hele school aan het einde van dit schooljaar voorzien van 

nieuw, fris meubilair. Er zijn ook een hoop nieuwe leerkrachten gestart op de Zuidwester. Zo is juf 

Ellen gestart als leerkracht van de flamingo's. Juf Sharonne en juf Melissa zijn de nieuwe 

onderwijsassistenten van de kleutergroepen. Zij ondersteunen de leerkracht, werken met kleine 

groepjes of nemen een groep over. Juf Martine is een nieuwe leerkracht in groep 3a en juf Gaby is 

de onderwijsassistent voor de groepen 3. Juf Iris is gestart in groep 4a. Ook starten de 

onderwijsconsulenten Fatima en Mukhtar. Veel nieuwe gezichten. we zijn erg blij dat ze bij ons op de 

Zuidwester gekomen zijn en wensen hen een hele fijne tijd toe. 

Kennismakingsgesprekken 

Deze en komende twee weken wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij de 

leerkracht van uw zoon of dochter. Samen met uw kind gaat u in gesprek met de leerkracht en 

bespreekt hierbij algemeenheden en eventuele bijzonderheden van uw kind.  

Foutje!!! 

In de kalender onder het kopje vakanties en vrije dagen staat dat de herfstvakantie van 24 tot 28 

september is. Dit is echter niet juist. De juiste datum is: 24 tot 28 oktober.  In de kalender zelf staat 

de juiste week aangegeven. 

 



Op slot!! 

Steeds vaker merken we dat er na schooltijd, vooral in de avond uren, ongenode gasten op de 

pleinen van de Zuidwester komen. Hierdoor ervaren we steeds vaker dat het plein in de ochtend vol 

met achtergelaten rommel ligt of dat er rare tekeningen op de ramen en muren worden gemaakt. 

Ondanks herhaaldelijk vragen om dit op te ruimen, briefjes met daarop de tekst om alles in de 

prullenbak te gooien, lukt het helaas niet om het schoolplein netjes te houden. We vinden het voor 

de kinderen van de Zuidwester belangrijk dat zij in een schone en mooie omgeving kunnen spelen. In 

samenwerking met de wijkagent is besloten om op korte termijn, na schooltijd, alle hekken op het 

plein met een slot af te sluiten. Tevens komt er een bord te hangen met daarop 'verboden toegang 

voor onbevoegden'. Hierdoor kan de politie beter optreden tegen overtreders en hopen we het 

plein schoon en opgeruimd te houden voor onze leerlingen. Hopelijk beperken we hierdoor ook de 

overlast voor de omwonenden. Een nadeel is dat de kinderen, zodra het hek op slot is, niet meer op 

het plein of in de voetbalkooi kunnen spelen. Gelukkig blijft het grote veld wel beschikbaar voor alle 

kinderen.   

Informatieavonden 

Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen zijn er komende 

week informatie avonden. Op deze avond vertellen de 

leerkrachten wat er het komende jaar gaat gebeuren in de 

groep. Deze avond is alleen voor ouders , de kinderen mogen 

dus niet mee. We vinden het zeer belangrijk dat u hierbij 

allen aanwezig bent en we verwachten u dan ook allemaal te 

zien. Mocht u echt niet kunnen dan dient u dit door te geven 

aan de leerkracht.  

Voor groep 1/2 en de groepen 3, 4 en de nieuwkomersgroep 9 is de avond op dinsdag 6 september 

van 18.45 uur tot 19.30 uur. 

Voor de groepen 5 t/m 7 is de avond op donderdag 8 september van 18.45 uur  tot 19.30 uur. 

Voor de groepen 8 is de avond op donderdag 15 september van 18.45 uur tot 19.30 uur. 

Ouderconsulenten 

Dit jaar hebben wij een tweetal ouderconsulenten (Mukhtar Ibrahim en Fatima Hassan) in dienst 

genomen. Zij zijn aangesteld om de ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen de school en 

de ouders te stimuleren. Ze zullen aanwezig zijn om spreekuren te draaien voor ouders die vragen 

hebben over schoolzaken. Daarnaast zullen ze ook allerlei cursussen organiseren waar ouders aan 

kunnen deelnemen. Denk aan taalles maar ook aan opvoedkundige trainingen of 

voorlichtingsbijeenkomsten over bijv. toetsen en schoolonderzoeken. 

De ouderconsulenten zijn aanwezig in het BSO lokaal op de begane grond op de onderstaande dagen 

en tijdstippen: 

Dinsdag: 10:00 uur – 12:00 uur (Mukhtar) 

Dinsdag: 9.00 uur -11.00 uur  (Fatima) 

Donderdag: 9:00 uur – 11:00 uur ( Fatima) 

Vrijdag: 9:00 uur – 11:00 uur (Mukhtar) 



Koffieochtend 

De eerste koffieochtend hebben zij vanmorgen gedraaid en 

daar hebben zij zich nogmaals voorgesteld. Wat fijn om te 

zien dat er zo veel ouders op de koffieochtend gekomen 

zijn.  

We hopen dat er bij de komende koffieochtenden ook veel 

ouders aanschuiven. We vinden het namelijk erg belangrijk 

om met u als ouder samen te werken. 

Nieuws uit de groepen 

Groepen 5 

De eerste weken na de vakantie zitten er alweer op. Wat hebben we veel plezier gehad! Ook vonden 

we het fijn om iedereen weer te zien na de vakantie en alle mooie verhalen over de vakanties te 

horen. Om de vakantieverhalen op een speciale manier te vertellen, hebben we het spel zoek 

iemand die … gespeeld. Hierbij lopen de kinderen door de klas rond en zoeken iemand op die dat 

wat op het papier staat gedaan heeft in de vakantie. Bijvoorbeeld: zoek iemand die een ijsje gegeten 

heeft. 

De verjaardagskalenders van de kinderen zijn ook erg mooi geworden. Ze hebben een goed plaatsje 

gekregen. Naast plezier maken wordt er natuurlijk ook hard gewerkt. In groep 5 krijgen de kinderen 

voor het eerst aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. De eerste aardrijkskundelessen zijn inmiddels 

gegeven en de kinderen zijn erg betrokken tijdens de lessen. 

Ook zijn we weer enthousiast begonnen met lezen in de klas. Lezen is namelijk erg belangrijk en ook 

heel leuk! De kinderen hebben allemaal een leesboek uitgekozen. Op vrijdag lezen we in tijdschriften 

en stripboeken. Dit vinden de kinderen helemaal geweldig! 

Op donderdag 8 september vindt er een informatieavond plaats op school. Tijdens deze avond 

vertellen we over de gang van zaken in groep 5. De avond begint om 18.45 uur en is om ongeveer 

19.30 uur afgelopen. We hopen u allemaal te zien in de klas! 

Groepen 7 

De groepen 7 hebben de afgelopen weken al hard gewerkt. De eerste dagen leerden de kinderen 

elkaar en de juf opnieuw kennen. Groep 7B heeft met kaartjes met kenmerken gewerkt waarbij de 

kinderen moesten raden van wie het kaartje was. Ook moesten ze elkaar helpen om het badeendje 

te vinden, door middel van klappen in hun handen konden ze aangeven of iemand in de buurt was. 

Groep 7A heeft al goed leren samenwerken met zeeslag-memory en het pittenzak-spel. Naast leuke 

spellen werken we ook aan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. De kinderen hebben elke dag 

huiswerk. De juffen zijn heel blij om te zien dat iedereen (bijna) elke dag zijn map meeheeft en dat 

het huiswerk is gemaakt! Tijdens de cultuurles van juf Ellen is er gewerkt aan hun eigen "tag" waarbij 

ze hun schuilnaam in graffiti stijl gaan uitwerken. Ook zijn we gestart met de verkeerslessen die de 

kinderen gaan voorbereiden op het Verkeersexamen dat in groep 7 gehouden wordt. Kortom we 

hebben de afgelopen weken alweer een hoop gedaan en iedereen is een beetje gewend. We hopen 

alle ouders op onze informatie avond op  donderdag 8 september te zien! Tijdens die avond 

vertellen we wat meer over de leerstof in groep 7 en kunt u ook een kijkje nemen in de boeken die 

wij gebruiken. 

Vriendelijke groet, 

Juf Annick en juf Els 



 

 

Nederlandse les 

In samenwerking met het ROC Mondriaan en Taal in de Buurt zal er op de Zuidwester taalles worden 

aangeboden op verschillende niveaus (A0, A1 en A2).De lessen zullen eind september van start gaan. 

Deelname aan de lessen is gratis. Wel is het belangrijk om aanwezig te 

zijn als u zich heeft opgegeven voor de les. Bij twee keer afwezig 

zonder reden wordt u uitgeschreven en kunt u niet meer deelnemen. 

Op donderdag 15 september wordt bepaald welk niveau u heeft. 

Hiervoor moet u om 9 uur in de hal verzamelen.  



Bibliotheek Den Haag 

In bibliotheek Bouwlust worden weer een hoop leuke activiteiten georganiseerd. Het gaat om een 

ouder/peuteruurtje, kunstworkshops en een woensdagmiddagprogramma. Via deze link kunt u 

meer informatie vinden.  

Daarnaast organiseert bibliotheek Den Haag elk jaar de Haagse Week van Lezen en Schrijven. Dit jaar 

organiseren we verschillende activiteiten voor het hele gezin. Het volledige programma is te vinden 

via: bibliotheekdenhaag.nl/lezenenschrijven 

Workshop ‘voorlezen, hoe doe je dat?’ 

Er zijn heel veel bewezen redenen waarom voorlezen zo belangrijk is voor kinderen. Voorlezen 

versterkt de band tussen ouder(s) en kind(eren). Het is belangrijk voor de taalontwikkeling en 

stimuleert de sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen.  

Maar, hoe doe je dat eigenlijk op een leuke manier? Collega Trudy Kersten geeft je tips en laat je 

kennismaken met geschikte voorleesboeken. 

We merken dat deze behoefte erg hoog is bij veel ouders en opvoeders in onze wijk. Ter gelegenheid 

van de Haagse Week van Lezen en Schrijven organiseren we deze workshop op de 

Wereldalfabetiseringsdag op donderdag 8 september van 10.00 – 11.00 uur in Bibliotheek 

Bouwlust. We hebben nog genoeg plek, dus bij deze een oproep aan jullie. Kennen jullie ouders in 

jullie omgeving die willen leren voorlezen? Meld ze aan of geef 

de informatie door. In de flyer kunt u meer informatie hierover 

lezen. 

Aanmelden 

Stuur een e-mail naar: bouwlust@bibliotheekdenhaag.nl 

Bel: 070 752 6666 

Of meld je aan bij de balie 

Theater Dakota 

In theater Dakota worden ook leuke activiteiten georganiseerd. Deze starten vanavond al. Er wordt 

onder andere een film gedraaid en muziek gespeeld. Tevens worden er previews gegeven van het 

nieuwe theaterseizoen. Allicht interessant om te kijken of er voorstelling komen die de kinderen 

graag willen zien. Op zaterdag gaat het programma verder met verschillende activiteiten.  

Op beide dagen is de entree gratis. 

Zeker de moeite waard om even te 

kijken. Op de bijgeplaatste foto's kunt 

u lezen wat er allemaal te doen is. en 

op www.theaterdakota.nl kunt u meer 

informatie vinden.  

 

 

https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/e9/15/e9150202-c90f-4835-a7a9-6b671f4f5d10/vaste_gratis_jeugdactiviteiten_-_bibliotheek_bouwlust.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2Factiviteiten%2Factueel%2FHaagseweekvanlezenenschrijven.html&data=05|01|mborsten%40bsdezuidwester.nl|c647c4f4300a499577d508da8a826ec5|af976dbd66fc482590024e4d3976ada7|1|0|637974590065316071|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=w6Gkl57YGOaoIK%2Fh9G0Q7723L3JagsTXrSUGDMTwEPc%3D&reserved=0
https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/dc/44/dc441aba-1592-4d8d-abbe-e9cf882b0625/workshop_voorlezen_bouwlust_122970_lr.pdf
mailto:bouwlust@bibliotheekdenhaag.nl
https://www.theaterdakota.nl/


We wensen jullie allemaal een fantastisch schooljaar toe! 

  

 

 

 

 

 

 

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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