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Belangrijke data 

 

• 6 oktober 2021 – start Kinderboekenweek  

• 8 oktober 2021 – koffieochtend  

• 15 oktober 2021 – afsluiting Kinderboekenweek  

• 18 t/m 24 oktober 2021 – Herfstvakantie – alle leerlingen vrij  

• 2 november 2021 – ouderavond De Vreedzame School  

• 12 november 2021 – koffieochtend 

 

Terug en vooruit 

Per 25 september zijn er weer versoepelingen doorgevoerd. Bij een positieve 

besmetting blijft het kind thuis in quarantaine. De groep waar de besmette 

leerling in zit, hoeft niet meer in quarantaine. Wel wordt er altijd contact 

opgenomen met de GGD om advies te vragen. Er wordt op het gebied van 

besmettingen en eventueel quarantaine steeds meer maatwerk geleverd. Ook 

vervalt de 1,5 meter afstand regel. Mondkapjes zijn niet langer verplicht dus 

ook die regel vervalt. Langzaam maar zeker gaan we steeds meer richting het 

‘nieuwe’ normaal.   

Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is 

“worden wat je wil”. Er is hard gewerkt om voor de kinderen een aantal leuke 

activiteiten te bedenken. We houden nog even geheim wat dat precies is. Hier 



komen de leerlingen vanzelf achter. Verderop in deze Sway kunt u wat meer over de 

Kinderboekenweek lezen.  

De in de kalender aangegeven koffieochtend van 8 oktober zal naar alle waarschijnlijkheid nog niet 

doorgaan. zodra er meer bekend is over de start en de inhoud van de koffieochtenden hoort u dit via 

Social Schools of via de nieuwsbrief. 

Op 18 oktober start de herfstvakantie. Verderop in deze Sway kunt u lezen welke leuke activiteiten 

er allemaal georganiseerd worden.   

Zoals u weet zijn we op school De Vreedzame school aan het invoeren. De kinderen hebben hier al 

een jaar intensief mee geoefend.  Ouders hebben ook een grote rol en we vinden het belangrijk dat 

zij weten wat er allemaal gebeurt en waar wij als school mee bezig zijn. Op 2 november wordt er een 

ouderavond georganiseerd waar uitleg wordt gegeven over De Vreedzame School. We hopen op een 

grote opkomst!! 

Kinderboekenweek: 6 oktober t/m 17 oktober 

Woensdag 6 oktober begint de Kinderboekenweek. Het 

thema is: ‘Worden wat je wil’. Het is een bijzondere week 

waarin we via mooie en leuke boeken allemaal nieuwe 

beroepen leren kennen. Door het lezen van boeken 

kunnen de kinderen misschien wel ontdekken wat ze later 

willen worden. 

Niet alleen op school, maar ook in de bibliotheek wordt er 

aandacht besteed aan de KBW. Er is een speurtocht 

uitgezet voor de kinderen van alle leeftijden welke zij in 

de vrije tijd kunnen komen doen. 

Elke woensdagmiddag wordt er al geknutseld in de bibliotheek en in de KBW staat deze 'Knutselpret' 

in het teken van het thema van de KBW: Worden wat je wil. 

Schoolfruit en groente 

Op de Zuidwester vinden we het belangrijk dat kinderen 

gezond eten. Om dit te benadrukken doen we mee met EU-

schoolfruit.   

Ook dit jaar krijgen de kinderen drie keer in de week gratis 

fruit en groente te eten. Hierdoor kunnen de 

kinderen verschillende soorten fruit leren eten en komen de 

kinderen aan hun aanbevolen hoeveelheid.   

Wij hanteren op school ook een Gruit-dag. Op deze dag nemen de kinderen zelf een stuk groente of 

fruit mee en drinken ze water. Vorig jaar was dit op donderdag, dit hangt wel nog af van het 

aangeboden fruit van EU-schoolfruit. Totdat het EU-schoolfruit start, blijft dit op de donderdag.   

Het EU-schoolfruit zal gaan starten in november. In de volgende SWAY kunt u meer lezen over het 

aanbod.  



Herfstvakantie activiteiten met Festival de Betovering  

 

Tijdens de Herfstvakantie tussen 15 en 23 oktober 2021 kunnen alle kinderen van 2 tot en met 12 

jaar zich weer onderdompelen in theater- en dansvoorstellingen, films, muziek, workshops en 

straattheater in heel Den Haag! Alle kinderen kunnen hieraan meedoen. Er zijn verschillende 

activiteiten in stadsdeel Escamp en stadsdeel Centrum.   

In theater Dakota zijn er dans- en theatervoorstellingen. Op de website van Dakota kunt u het 

actuele aanbod vinden. website.  

In de bibliotheek in Escamp, Bouwlust en Transvaal kun je gratis voorstellingen 

bijwonen. Escamp, Bouwlust & Transvaal  

Wijkflyer Escamp  

Voor stadsdeel Escamp is er een wijkflyer ontwikkeld met daarin alle activiteiten op een rij. Als u op 

de link klikt komt u bij deze flyer waar alle informatie in staat.   

Voor een volledig overzicht van het programma kunt u kijken op de website. Ons volledige 

programma is online! www.debetovering.nl  

Nieuws uit de groepen 

Nieuws uit de kleutergroepen en groep 3  

Op vrijdag 10 september kwam Dollie de Duif bij de kleuters op bezoek. Bij een denneboom waren 

lang geleden allemaal voorwerpen in de bodem verdwenen. Met scheppen en kwastjes gingen wij ze 

toen opgraven in de kring. We moesten even oefenen voordat het lukte. Ze zagen er wel anders uit 

dan nu, een beetje kapot; sommige geglazuurd of beschilderd. De vondsten waren gemaakt van klei, 

die de mensen aan de oevers van de rivier hadden gevonden. Nu maken ze die spullen van plastic of 

metaal. Hier zie je bijvoorbeeld de oude en de nieuwe pan naast elkaar, een deksel en een pijpje; nu 

bellenblaas. Er was een raad-plaat en een quizje waar we veel punten mee konden halen. Als 

beloning kregen we toen een echt, nagemaakt, muntje van vroeger voor ieder kind, dat we mochten 

onthouden! “Dank je wel juf!” zeiden de kinderen toen en zwaaiden Dollie weer uit.  

Deze les is verzorgd door iemand van Natuur Milieu Educatie.  

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.debetovering.nl%2Fprogramma%2Foverzicht%2Fbuiten-workshop-circus-circaso-op-het-plein&data=04|01||4ab5b820202b4b0eaebf08d977643b36|9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9|0|0|637672095436115472|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=e0VJtPwUI81nCtTBajrN09nLApS5otczv3cuGxeEXyE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.debetovering.nl%2Fprogramma%2Foverzicht%2Flocatie%2Fbibliotheek-escamp&data=04|01||4ab5b820202b4b0eaebf08d977643b36|9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9|0|0|637672095436125476|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=D2Yk7TWr0uTsc2RAC8l6U4OYHVu%2FG%2BUT2vwgD4Xveng%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.debetovering.nl%2Fprogramma%2Foverzicht%2Fer-was-weer-doornroosje&data=04|01||4ab5b820202b4b0eaebf08d977643b36|9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9|0|0|637672095436135467|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=fzLxxjx0m5y0D%2BxKd6yeMB3Z0My3CGbngmodKM3r%2Fzs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.debetovering.nl%2Fprogramma%2Foverzicht%2Fer-was-weer-doornroosje&data=04|01||4ab5b820202b4b0eaebf08d977643b36|9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9|0|0|637672095436135467|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=fzLxxjx0m5y0D%2BxKd6yeMB3Z0My3CGbngmodKM3r%2Fzs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.debetovering.nl%2F&data=04|01||4ab5b820202b4b0eaebf08d977643b36|9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9|0|0|637672095436185436|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=WUXcUHs1bpKBYYTJwbu6I91Z6uDgO3iAOaNSdLGxbG8%3D&reserved=0


Ook de groepen 3 hebben een les archeologie gekregen verzorgd door Monique van Natuur 

Milieu educatie. Ook dit was een waanzinnig succes. Door de afwisseling in werkvormen en de 

uitgebreide kennis van Monique waren de kinderen de hele tijd geboeid.   

 

Nieuws uit de groepen 4  

In de groepen 4 hebben we met rekenen kennisgemaakt met “de meter”. Met een meetlint van 1 

meter hebben we van alles opgemeten: de lengte van het klaslokaal, de hoogte van onze tafels, de 

hoogte van de deur, de lengte van het schoolplein en nog veel meer. Toen we de lengte van de gang 

gingen opmeten, kregen we zelfs hulp van een klusjesman die op dat moment op school aan het 

werk was. Hij had een rolmaat bij zich van wel 5 meter lang! We weten inmiddels ook dat je ook 

zonder meetlint kunt weten hoeveel meter iets lang, breed of hoog is: als je één hele grote stap zet 

is dat ongeveer 1 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws uit de groepen 8 

En dan is de vakantie voorbij en begint je laatste schooljaar op onze prachtige school. Zo hebben de 

leerlingen uit groep 8 zich gevoeld aan het begin van het schooljaar. En het laatste jaar in groep 8 is 

een speciaal jaar.  

Natuurlijk het advies voor het VO en de bijbehorende gesprekken, de Cito-toetsen en de eindtoets. 

Maar ook tijd voor leuke dingen. VO-scholen bezoeken, musea bezoeken, in mei wordt de eindfilm 

opgenomen en dan in juni het kamp, wat een fantastische afsluiting van het jaar wordt. 

De start is in beide groepen goed. Iedereen is inmiddels 

aan elkaar gewend en er wordt hard en serieus gewerkt. 

Dit onder leiding van juf Marlies en juf Annick (LIO-

stagiaire) in groep 8a en in groep 8b staan juf Priscilla 

(maandag) en meester Hans (di t/m vr) voor de groep. Ook 

de cultuurlessen (Cultuur Op zijn Haags) zijn inmiddels 

begonnen en de eerste portrettekeningen zijn gemaakt. 

Ook hier werd enthousiast aan gewerkt.  

Volgende week begint de Kinderboekenweek, waar we in groep 8 ook aandacht aan besteden. Voor 

de rest gaan we door met een goede basis te leggen voor de overstap naar het VO.  

Het vermelden waard is ook de informatieavond voor de groepen 8 op dinsdag 5 oktober. De 

uitnodiging hebben de ouders van groep 8 inmiddels ontvangen via social schools. We hopen u dan 

allemaal te zien.  

Tot zover deze eerste impressie uit de groepen 8.  

Groetjes juf Marlies, juf Annick, juf Priscilla en meester Hans  

 

Nieuws uit groep 9a  

Praten over dieren op de kinderboerderij is leuk; nog leuker is het om zelf naar de boerderij te gaan.  

Dat hebben de kinderen van groep 9a dan ook gedaan. Ze mochten de dieren op 'De Nijkamphoeve' 

(20 minuten lopen vanaf school) verzorgen en op stap gaan met de ezels. (zie foto's).  

Ook leerden ze hoe je afval hoort te scheiden, zoals frituurvet en oude apparaten.  

Het was een gezellige ochtend. Na afloop kregen de kinderen zelfs een diploma voor hun hulp.  

 



 

Nog even dit 

U heeft gezien dat we regelmatig foto's plaatsen op social schools. Dit doen we vooral om te laten 

zien wat er allemaal in de klas gebeurt. Helemaal nu ouders minder de school in mogen. Via de 

formulieren heeft u aangegeven of uw kind wel of niet op de foto's zichtbaar mag zijn. Wij vragen u 

om dit ook in de social schools instellingen aan te geven. 

 

U kunt dit aangeven op social schools via de volgende stappen: 

1. U opent social school op een laptop  

2. U logt in en gaat naar instellingen 

3. U klikt op account en profiel  

4. U klikt op uw kind bovenaan 

5. U klikt bij toestemmingen op het potloodje en klikt 

voor elke optie aan waar u wel of geen 

toestemming voor wilt geven 

6. Let op: bij meerdere kinderen moet u dit voor elk 

kind opnieuw doen 

 



Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden van de Zuidwester die 

meedenken over het beleid binnen de school. Zij houden toezicht op de begroting, zijn op de hoogte 

van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en zij weten hoe de school ervoor staat.  

De medezeggenschapsraad van de Zuidwester is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding.  

Vind u het belangrijk om mee te denken over het beleid van de school? Denkt u hier een actieve 

bijdrage in te kunnen leveren, dan is de MR op zoek naar u!!! 

Geeft u zich dan op bij de leerkracht of stuur voor 10 oktober een mail naar MR@bsdezuidwester.nl 

Voor meer informatie kunt u de flyer bekijken 

Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder 

 

 

Wij leren samen! 

 

De Zuidwester 

Marterrade 312 

2544 ME, Den Haag 

0703660484 

dezuidwester@laurentiusstichting.nl 

www.bsdezuidwester.nl 

mailto:MR@bsdezuidwester.nl
https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/cf/63/cf63d718-a480-40e7-afa0-6aafb7264e56/mr_poster_nieuwlid_1.pdf
mailto:dezuidwester@laurentiusstichting.nl
https://www.bsdezuidwester.nl/

