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Belangrijke data 

 

• Donderdag 14 april    -  Paasviering 

• Vrijdag 15 april   -  Goede vrijdag, alle kinderen vrij 

• Maandag 18 april   -  Tweede paasdag, alle kinderen vrij 

• Vrijdag 22 april   -  Koningsspelen 

• Maandag 25 april t/m zondag 8 mei   -  Meivakantie, alle kinderen vrij 

*de in de kalender aangekondigde sportdagen van 12 en 13 mei voor de groepen 5-8  gaan niet 

door! 



Terug en vooruit 

 

Aan het einde van de maand februari hebben we 

allemaal kunnen genieten van een heerlijk weekje 

vakantie. En wat voor een weekje. Het was heerlijk 

weer met een aantal flink zonnige dagen. Gelukkig 

hebben we de dagen na de vakantie ook nog van het lekkere weer kunnen genieten. Nu de zon weer 

zo schijnt, zien we steeds meer bolletjes uit de grond ontspruiten, de bomen en struiken lopen uit en 

er zwemmen kleine gansjes in de sloot naast school. Wat een mooi begin van de lente!!! 

Voor de groepen 3 tot en met 9 zijn de rapporten meegegeven en inmiddels hebben zo goed als alle 

gesprekken plaatsgevonden. Wat fijn dat dit weer zonder scherm, live op school is geweest.  

Zo langzaamaan komen er gelukkig weer steeds meer ouders in de school. De eerste 

inloopochtenden zijn ook weer gestart. Via Social Schools krijgt u te horen wanneer de klas van uw 

kind aan de beurt is. Houdt Social Schools dus goed in de gaten. Ook de koffieochtenden worden 

weer opgestart. Vanochtend (op 1 april) is de eerste weer geweest. Wat fijn om te zien dat er weer 

flink wat ouders gekomen zijn.   

In de week van 21 maart zijn de kindgesprekken weer gestart. Deze zullen plaatsvinden tot en met 

14 april. Alle leerkrachten gaan met de kinderen individueel in gesprek. Net als vorige keer hopen de 

leerkrachten op inspirerende gesprekken.   

Op 25 maart is er bij de peuters van de Zuidwestertjes de opening geweest van het nieuwe 

speelplein. Ouders konden een kijkje nemen en de peuters kunnen vanaf nu heerlijk spelen. We 

wensen hen veel plezier met het nieuwe schoolplein. 

U heeft misschien wel de mensen van handhaving voor de school zien staan. Regelmatig staan er 

auto's stil voor de groene paaltjes bij de hoofdingang. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties omdat 

het oversteken daardoor minder overzichtelijk is. Het is ook niet toegestaan om met uw auto stil te 

staan op die plek. Als Zuidwester willen we graag dat de kinderen goed en veilig kunnen oversteken. 

We hopen hierin op uw medewerking. 

Op vrijdag 1 april (nee, geen grap) is de eerste koffieochtend sinds lange tijd geweest. Fijn om de 

ouders weer wat regelmatiger in de school te hebben! 

De maand april wordt afgesloten met de Meivakantie. Deze start op vrijdag 22 april na de 

Koningsspelen en op maandag 9 mei verwelkomen we alle kinderen weer op school. 

Ouderavond de Vreedzame school 

Zoals u weet werken we volgens de methode van De vreedzame School. Op basisschool de 

Zuidwester vinden we het belangrijk dat we als school en ouders samenwerken op het gebeid van de 

opvoeding van de leerlingen. Daarom is het van belang dat u als ouders goed geïnformeerd bent 

over het hoe en wat van de Vreedzame School zodat u thuis de kinderen kunt ondersteunen bij het 

toepassen van de geleerde vaardigheden. Op 29 maart is er daarom een ouderavond geweest.  



We zijn erg blij met de ouders die de ouderavond hebben bijgewoond. Er is informatie gegeven over 

de achtergrond van de Vreedzame school, de grondwet is besproken en ook de schoolregels zijn 

bekend. Daarnaast hebben we met elkaar gekeken naar manieren om een conflict op te lossen met 

behulp van dieren kaarten en in kleine groepjes zijn er hierover gesprekken geweest. Kortom, het 

was een zeer leerzame avond.  U heeft zeker iets gemist als u er niet bij was. We hopen u dan ook de 

volgende keer te mogen verwelkomen.  

 

 

Gezonde traktaties 

 

Zoals u weet vinden we het belangrijk dat kinderen gezond eten. Hoe leuk is het om dit te 

combineren met iets lekkers? De afgelopen periode zijn er weer een hoop gezonde en lekkere 

traktaties uitgedeeld. Op de foto's kunt u zien wat voor traktaties er zijn uitgedeeld.  

 



Rommel op het plein 

De laatste tijd valt het ons op dat er erg veel rommel op het plein 

ligt. Zeker na het weekend kunnen we vaak een vuilniszak vol met 

allerlei rommel vullen. Ondanks dat we nieuwe vuilnisemmers 

hebben aangeschaft, lukt het maar niet om deze te gebruiken. Dit 

vinden we erg jammer. Zeker omdat de leerlingen van de 

Zuidwester erg goed bezig zijn met het schoonhouden en 

opgeruimd houden van de school en ook het plein rondom de 

school. Hoe vervelend is het dan om de rommel van mensen op te 

moeten ruimen die waarschijnlijk niet eens bij ons op school 

zitten, maar die het schoolplein als gezellige 'hang'plek gebruiken. Het gebruiken van het schoolplein 

mag natuurlijk altijd. We willen echter wel dat de rommel die daarbij gemaakt wordt netjes 

opgeruimd wordt.  

Mocht u in de buurt van de school wonen en misschien zelfs overlast ondervinden van de mensen of 

de rommel, wilt u dit dan laten weten aan Dominique Guit. Op schooltijden te bereiken onder 

nummer 070-3660484 of per mail naar dguit@bsdezuidwester.nl  

Sociale Media 

 

Heeft u al een kijkje genomen op onze socials? We 

hebben al een hoop leuke dingen geplaatst op onze 

facebook en instagram. Kijk gerust eens op beide 

pagina's. Er wordt regelmatig wat opgezet.  

 

 

• Facebook: Basisschool de Zuidwester - Startpagina | Facebook 

• Instagram: Basisschool de Zuidwester (@bsdezuidwester)  

Nieuws uit de groepen 

Groep 1 en 2 

Wist u dat..... 

• de ouderinloop weer is gestart in de meeste klassen. Wat vinden we het leuk om ouders in 

de school en in de klas te ontvangen.  

• het voorjaarsfeest een groot succes was. Veel kinderen waren verkleed. We hebben 

gedanst, geknutseld en chips gegeten. Kortom een superleuke dag. 

• meester Marvin (gymleerkracht van vorig jaar) langs is geweest om de kinderen weer te 

zien. Hij kwam zelfs in zijn nieuwe uniform. 
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• we de kinderen van groep 2 hebben gescreend in februari. Een op een controleren de juffen 

welke doelen ze al wel kunnen en aan welke we de komende tijd nog meer moeten werken. 

Deze doelen zijn belangrijk om een goede overgang te kunnen maken naar groep 3.   

• we onze eigen moestuin hebben gemaakt op het schoolplein. Nu het lente is, staan de 

bloemen er mooi bij. 

• elke klas nog volop bezig is met thema kunst. Schilderen, muziek maken, dansen, optreden, 

kleien etc. Na dit thema komt thema: lente/pasen. 

• de juffen de komende weken de laatste observaties moeten doen en daarna rapporten gaan 

maken. 

• juf Tessa en juf Cindy extra ondersteunen in alle klassen. Zij werken met kleine groepjes in of 

buiten de groep.  

• de juffen elk thema een groepsplan maken. Daarin staan alle doelen die de kinderen 

individueel of in groepjes moeten behalen. Vanuit dit groepsplan maken wij een rooster.  

• we spelend leren in de groepen 1/2. Spelenderwijs leren kinderen veel makkelijker. 

Rekenen, taal of motorische activiteiten worden gekoppeld aan spel.  

• in iedere groep Vreedzame school-lessen worden gegeven. Samenwerken, samen delen, 

praten over gevoelens, conflicten zelf oplossen en complimenten geven aan elkaar horen 

hier allemaal bij. In alle groepen is dat goed te zien. 

• we hopen dat er nog veel meer ouders komen tijdens de ouderinlopen.  

Liefs alle kleuterjuffen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 4 

Wij willen buiten leren! 

De allereerste vergadering van je leven. En gelijk al een mooi besluit. De kinderen van groep 4 weten 

goed wat ze willen. 

Uit de notulen van de vergadering van groep 4 op 11 maart 

Aanwezig: alle kinderen en de meester (voorzitter) 

Agenda: 1. Wat is een vergadering? 

2. Waarover gaan wij vergaderen? 

3. Welk besluit nemen we? 

4. Rondvraag. 

 

1. Wat is een vergadering? Op een vreedzame school leer je goed naar elkaar luisteren. En goed voor 

jezelf opkomen. Bijvoorbeeld in een vergadering. 

2. Waarover gaan we vergaderen? We praten over wat er beter kan op school. Daar zijn de kinderen 

het snel over eens: meer buiten spelen! De meester heeft een argument tegen: dan leren we niet 

genoeg. De vergadering heeft een oplossing: dan léren we toch buiten! 

3. Welk besluit nemen we? We bespreken elke ochtend welk stukje van een les we buiten kunnen 

doen. 

4. Rondvraag. Kunnen we nu dan naar buiten? 

Buiten leren moet je leren. Je moet je goed concentreren. Met een wandeldictee leg je je schrift op 

een bankje. Je zoekt een woord dat is verstopt op het schoolplein. Je leest het en wandelt terug naar 

je schrift. Dan pas schrijf je het op. Zo onthoud je goed hoe je een woord schrijft. 

Stil lezen doen we iedere dag. Met mooi weer kan dat ook buiten. Op de schommel. Aan het klimrek. 

Of op de picknicktafel. Als je maar leest. 



Op een vreedzame school kun je over van alles meepraten. Ook over hoe je het liefst les krijgt. Zo 

leer je misschien wel beter, en het is nog leuk ook! 

Groepen 8 

In groep 8 hebben we een spannende tijd gehad. In februari waren de definitieve adviezen en alle 

kinderen hebben zich inmiddels aangemeld bij een middelbare school. Ondertussen wordt er alweer 

hard gewerkt en worden de kinderen steeds zelfstandiger. Binnenkort zal ook de eindtoets 

plaatsvinden. Dat klinkt allemaal best pittig maar we doen gelukkig ook leuke dingen. We zijn met 

cultuur al een tijdje bezig met de verschillende planeten, de gebouwen op deze planeten en haar 

bewoners. Begin april gaan wij ook naar het Oranjehotel. Het Oranjehotel was de bijnaam voor de 

Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 25.000 mensen zaten hier tussen 

1940 en 1945 opgesloten voor verhoor en berechting. Op de foto's kunt u zien dat we geprobeerd 

hebben een zo hoog mogelijke toren te bouwen met ovale ballonnen. 

 

Na de eindtoets is er eerst lekker meivakantie. Na de vakantie blijven wij hard werken maar wij gaan 

ook met beide groepen 8 aan het werk met de eindfilm. Dit wordt vast een hele leuke dag. In juni 

gaan de groepen 8 dan op kamp. De voorbereidingen zijn in volle gang. Dit keer zal het, naar alle 

waarschijnlijkheid natuurlijk, niet meer op school plaatsvinden maar in Delft. 

Pas als je weet wat je doet, kun je doen wat je wil 

 

 

 

 



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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