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Belangrijke data 

 

• Maandag 6 juni- 2e Pinksterdag – alle kinderen vrij  

• Dinsdag 7 juni t/m vrijdag 13 juni – week van de kindgesprekken  

• Vrijdag 17 juni – koffieochtend  

• Woensdag 29 juni – rapport mee (groepen 3-9)  

• Maandag 13 juni – vrijdag 17 juni  - kampweek groepen 8  

• Vrijdag 1 juli – alle leerlingen om 12 uur vrij  

• Maandag 4 juli – afscheidsavond groep 8a  

• Dinsdag 5 juli - afscheidsavond groep 8b  

• Woensdag 6 juli – uitgooien groep 8  

• Donderdagmiddag 7 juli – wenmiddag   

• Vrijdag 8 juli – uitglijden kleuters  

• Vrijdag 8 juli – start zomervakantie – alle leerlingen om 12 uur vrij  

 

 



Terug en vooruit 

 

Na twee heerlijke weken meivakantie zijn we alweer volop bezig met school. Zo is de eindfilm van de 

groepen 8 opgenomen. Ook zijn alle groepen, met uitzondering van de groepen 8 en de 

schildpadden, op schoolreisje geweest. We waren wat bang voor slecht weer, maar al met al is het 

een prima dag geweest met af en toe een klein buitje. De kinderen hebben in ieder geval erg 

genoten. Verderop in deze Sway kunt u er wat over lezen. Bij de kleutergroepen is het laatste 

rapport meegegeven en heeft bijna iedereen gehoord hoe het met hem of haar op school gaat.   

De laatste koffieochtend werd goed bezocht. Van 'Alle Kanten' kwam Fatima kennis maken met de 

ouders. Zij vertelde over wat zij in de wijk doet en wat ze voor school zou kunnen betekenen. En dat 

is heel veel. Aan het begin van het volgend schooljaar zullen we u hier meer over vertellen.  

Inmiddels wordt er in alle groepen hard gewerkt zo richting het einde van het schooljaar. De laatste 

Citotoetsen worden afgenomen, de laatste kindgesprekken van dit jaar staan op het programma, de 

voorlopig adviesgesprekken van de groepen 7 komen eraan en de eindadviezen van de groepen 8 

zijn bekend. Zo gebeurt er in de school weer van alles. Maandag 6 juni hebben de kinderen nog een 

dagje vrij i.v.m. Pinksteren en daarna is het nog 5 weken tot de zomervakantie. Met elkaar gaan we 

er nog even flink tegenaan.   

Schoolfotograaf  

De schoolfotograaf is alweer een tijdje geleden op school geweest. 

Er zijn nog aardig wat mensen die nog niet de schoolfoto hebben 

besteld. Gelukkig kan dat nog steeds.  

Ga via deze link snel naar de website van knappekoppies en bestel 

je schoolfoto! 

Laatste weken groepen 8  

Op dinsdag 17 mei hebben de groepen 8 hun eindfilm opgenomen. Als 

echte acteurs hebben zij de dag doorgebracht. Dit ging gepaard met veel 

wachten, scenes opnieuw doen, maar zeker ook veel lachen en plezier 

maken. We zijn erg benieuwd naar het resultaat van de film. Deze zal 

vertoond worden op de afscheidsavond. Dit zal op maandagavond 4 juli 

voor groep 8a zijn en op dinsdagavond 5 juli voor groep 8b. Samen met 

ouders en gezinsleden zullen we de film kijken en zal er vast nog een 

woordje door de leerkrachten worden gesproken. Op woensdag 6 juli zullen zij op 

gepaste wijze de school uitgegooid worden. Voordat dit gebeurt gaan zij eerst nog met elkaar op 

kamp in de week van 13 juni. Dat wordt ongetwijfeld een fantastische week!!!  

https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/e8/ba/e8ba220b-66ae-461f-89c8-1f687cb6c61b/oeps_vergeten.jpg


Schoolreisje  

Op dinsdag 24 mei zijn de groepen 1 t/m 7 en 

groep 9 op schoolreisje geweest. De kleuters 

zijn naar speeltuin de Kievit gegaan. Het was 

even een gepuzzel in de bus, maar uiteindelijk 

zijn we op tijd vertrokken en hebben we een 

fantastische dag gehad. We begonnen met wat 

natte speeltoestellen, maar de rest van de dag 

is het redelijk droog geweest en hebben de 

kinderen heerlijk kunnen klimmen en klauteren. 

De groepen 3 en 4 zijn naar Park Plaswijck 

gegaan. We zijn begonnen in het treintje zodat 

iedereen goed kon zien wat er allemaal in het park te doen was. Daarna zijn we snel naar de binnen 

speeltuin gegaan omdat er een flinke bui regen naar beneden kwam. Daarna is de dag ook goed 

droog verlopen en hebben de kinderen met de skelters kunnen spelen, lekker dieren kunnen 

knuffelen op de kinderboerderij en kunnen klimmen en klauteren op de verschillende 

speeltoestellen. De groepen 5,6 7 en 9 zijn naar Duinrell gegaan. Ook dat was een geweldige dag. ER 

werd gegild in de achtbaan, gevlogen in de vliegtuigjes en ook de Splash was favoriet. Kortom, ook 

hier een geweldige dag. De dag werd afgesloten met een lekker verfrissend ijsje.   

De leerlingen van groep 8 hebben de school ondertussen onveilig gemaakt met Belgisch 

verstoppertje en een spel in de gymzaal. De schildpadden, onze allerkleinste kleuters, zijn ook lekker 

op school gebleven en hebben zich daar prima vermaakt met juf Tessa. Zij waren nog iets te jong 

voor het schoolreisje, maar gaan volgend jaar zeker mee!!  

 



 

 

 



Winnaars van de Leesladder 

Beste ouders, 

Voor de meivakantie hebben de kinderen een Leesladder 

mee naar huis gekregen en hieraan was dit keer een 

wedstrijd verbonden. Deze week zijn de winnaars 

bekendgemaakt: zij hebben binnen hun groep de 

mooiste tekening gemaakt én ook drie weken lang de 

Leesladder ingeleverd met de nodige ‘leeskilometers’. De 

winnaars zijn beloond met een mooi leesboek of 

spreekwoordenboekje. De kinderen die naast de 

hoofdprijs grepen, hebben een boekenlegger ontvangen. 

Het was de laatste Leesladder van dit schooljaar. 

Natuurlijk hopen we dat het lezen meer en meer een 

vanzelfsprekendheid zal worden en dat het plezier hierin 

ook in de zomervakantie zal voortduren. In het nieuwe 

schooljaar pakken we de Leesladders dan weer op. 

Met vriendelijke groet, 

Ellen v.d. Berg 

Leescoördinator 

De Schoolspullenpas 

Als uw voor uw kind een Haagse Ooievaarspas heeft kan er ook een Schoolspullenpas aangevraagd 

worden. Deze pas kan gebruikt worden om spullen voor school te kopen. Hierbij moet u denken aan 

pennen, potloden, maar ook bijvoorbeeld gymspullen. Voor elk kind in het gezin kan deze pas 

aangevraagd worden.  

Als uw kind de Haagse Ooievaarspas heeft krijgt u per post een aanvraagformulier voor de 

Schoolspullenpas.  

Als u hier klikt komt u bij de folder waar u nog meer kunt lezen.  

Nieuws uit de groepen  

Groep 9 - Feest in Duinrell    

Afgelopen dinsdag 24 mei 2022 ging groep 9 (neveninstroom met kinderen die Nederlands leren) 

mee met de schoolreis naar Duinrell. Dat kwam mooi uit want ons thema is nu feest en een feest 

was het in Duinrell. We zijn geweest in de Wild Wings (vliegtuigjes), in de Dragonfly (achtbaan), de 

Splash (een soort boot op rails die van hoog in het water valt) en in draaimolens. Alleen Sama ging in 

de Falcon, dat is een achtbaan waarbij je aan het begin loodrecht naar beneden valt met karretje en 

al. We hebben op de trampoline en op het springkussen gesprongen. We doken in het ballenbad en 

gleden van de glijbaan en speelden in de speeltuin.  

 

https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/82/9a/829abe17-47b3-4596-9397-3d4af1e1a4fd/ssp_2022_bericht_voor_schoolkrant_of_nieuwsbrief.pdf


Groepen 6 

Yes het mocht weer, op schoolreis! Voor de ouders en de juffen dit jaar misschien wat spannender, 

omdat het alweer zo lang geleden was. Voor de kinderen extra leuk dat het eindelijk weer doorging. 

We hebben het, met alle klassen die meegingen naar Duinrell, erg leuk gehad. 

Groep 6 was vooral te vinden in de splash en de achtbanen. Ging je zelf niet mee in de achtbaan, dan 

was het erg leuk om te kijken. Ook de juffen werden meegevraagd in de attracties en dat vonden ze 

maar al te leuk. 

We hebben gezien dat alle kinderen blij en moe naar huis gingen. 

In groep 6a zijn ook de fietslessen gestart. De leerlingen hebben hun eigen fiets mee en moeten op 

het schoolplein parcours fietsen. Dat lijkt misschien makkelijk, maar soms is dat nog best lastig. In 

ieder geval zijn de lessen erg leuk en heeft groep 6a er nog 2 voordat het voorbij is. Groep 6b heeft 

nog vier leuke fietslessen in het vooruitzicht, want zij komen nog voor de zomervakantie aan de 

beurt. 

Naast lekker op schoolreis gaan en rondfietsen op het schoolplein wordt er nog steeds hard gewerkt 

in de groepen 6. De cito’s zijn begonnen en wij wensen de leerlingen de komende weken veel 

succes. 

We gaan nog een paar weken genieten in groep 6; want voordat we het weten, is het alweer 

zomervakantie! 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schildpaddengroep 

Wist u dat na de meivakantie de instroomgroep, genaamd de schildpadden, is gestart?  

Alle kinderen die vier jaar worden en dus op de basisschool mogen starten, komen in deze klas. Hoe 

fijn is het om te beginnen op school in een kleine klas, met kinderen die alles nog net zo aan het 

ontdekken zijn als jij? 

We leren, tot aan de zomervakantie, alles over de regels en de routines op school. Denk maar aan op 

je stoel zitten in de kring, speelgoed pakken uit de kast en weer netjes opruimen, de dagen van de 

week kunnen benoemen en wachten op jouw beurt als je ergens mee wilt spelen. 

Daarnaast oefenen de kinderen, net als alle andere kleuters, het tellen, puzzelen, tekenen en 

vergroten we de woordenschat. Elke dag leren we weer iets nieuws. 

Na de zomervakantie starten alle schildpadden in een 1/2 groep en zijn zij helemaal klaar om nog 

meer nieuwe dingen te leren. 

 

 

 

 



De laatste loodjes wegen het zwaarst 

 

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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