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Belangrijke data 

 

• 25 februari  -  rapport mee voor de groepen 3 t/m 8 

• 28 februari t/m 4 maart  -  voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij 

• 14 maart - schoolfotograaf  

• 14 maart tot en met 25 maart  -  rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 

• 18 maart  -  koffieochtend 

Terug en vooruit 

Corona  

Zoals u in de persconferentie heeft kunnen horen worden alle maatregelen per vandaag opgeheven. 

De mondkapjes hoeven niet meer en ook de anderhalve meter regel komt te vervallen. Wat 

voorlopig nog wel blijft gelden zijn de basisregels. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de 

elleboog, geen handen schudden en testen bij klachten. Ook het dringende advies om vanaf groep 6 

van de basisschool twee keer per week een preventieve zelftest te doen, blijft voorlopig nog van 

kracht.   

De kinderen zijn inmiddels goed gewend om zelf naar de klas te lopen. Dit is voor de rust in school 

belangrijk en deze regel blijft van kracht. Uiteraard snappen we dat u graag wilt zien wat er allemaal 

in de school gebeurt. Hiervoor gebruiken we de inloopochtenden. De data hiervoor ontvangt u via 

Social Schools.  

 



Rapporten 

In januari en februari zijn er veel Cito toetsen afgenomen. Het was soms hard werken doordat er 

klassen in quarantaine zaten en toetsen niet door konden gaan. Alle kinderen en leerkrachten 

hebben hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen! Groep 8 leerlingen hebben hun definitieve advies 

gekregen en voor alle leerlingen (behalve de groepen 1/2) is er een rapport geschreven. Vandaag 

hebben alle kinderen dit rapport mee mogen nemen naar huis.  

De rapportgesprekken zullen plaatsvinden in de week van 14 maart en de week van 21 maart. Dit is 

iets anders dan in de schoolkalender staat aangegeven. Na de vakantie zult u een bericht van de 

leerkracht krijgen zodat u zich kunt inschrijven voor deze gesprekken. 

Schilderen van de hallen 

Afgelopen week is er een schilder bezig geweest om 

de muren in de hallen een nieuwe frisse kleur te 

geven.  

Deze muren waren eerst grijs maar zijn nu, net als de 

muren bij de ingang, wit met oranje geverfd. Hier 

wordt de school een stuk vrolijker van. Zoals u op de 

foto kunt zien werd de schilder af en toe geholpen 

door een leerling van school.  

 

Storm!!!  

De afgelopen dagen stonden vooral in het teken van de storm. De kinderen werden bijna door de 

wind de school ingeduwd. Zo werd de school zelfs gesloten vanwege de heftigheid en het gevaar wat 

dit met zich mee zou kunnen brengen. De storm zorgde voor flink wat schade in Nederland. Veel 

bomen zijn omgewaaid en veel takken zijn eraf gewaaid. Wij zijn nog op zoek naar flink grote takken 

die we nodig hebben voor een activiteit later in het jaar. Mocht u een grote tak (ongeveer 50 a 60 

centimeter) hebben gevonden, wilt u deze dan op school afgeven. Alvast bedankt !!  

 

Met het verschijnen van deze Sway begint ook de voorjaarsvakantie. We verwachten iedereen weer 

op 7 maart gezond en wel op school.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijk bericht!!! 

 

Vanwege de plotselinge sluiting van de school, 

vanwege code rood tijdens de storm, hebben we veel 

ouders moeten bellen om de kinderen te laten 

ophalen. Hierdoor kwamen we erachter dat er veel 

telefoonnummers niet meer goed waren. Het is erg 

belangrijk om de juiste telefoonnummers op school 

door te geven zodat we in geval van nood altijd iemand 

kunnen bereiken. Mocht u uw telefoonnummer 

gewijzigd hebben, geeft dit dan door aan de school. Dit 

kan telefonisch, via Social Schools, via de juf of bij de 

administratie. Ook kunt u dit doorgeven via de mail 

aan Romilda  res@bsdezuidwester.nl  

We hopen op uw medewerking. 

Carnavalsfeest 

 

Afgelopen woensdag was het carnavalsfeest op school. 

Deze dag werd feestelijk geopend op het schoolplein 

door de adjunct-directeur. Hierna gingen alle kinderen 

naar hun klas om verschillende leuke dingen te doen. 

Zo waren er verschillende knutselworkshops. De 

kinderen in de groepen 1/2 en 3 gingen maskers en 

feesthoedjes maken. De groepen 4, 5 en 6 maakten toverstokjes en hoge hoeden. De groepen 7, 8 

en 9 maakten een haaienhoed en broches. 

Na een kleine pauze was er ruimte voor een spel. De kinderen speelden levend 'wie ben ik'. Met 

behulp van ja/nee-vragen moeten de kinderen erachter zien te komen wie je bent. Ben ik een 

jongen? Heb ik zwarte schoenen aan? Zit ik bij het raam? Zo kan je erachter komen wie van je 

klasgenoten je bent! Ook waren er ballontrap-wedstrijden en konden de kinderen geschminkt 

worden.  

De dag werd in elke klas afgesloten met een hoop feesten en wat lekkers. 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 6 

De afgelopen periode hebben de kinderen van groep 6 erg hard gewerkt. Wij hebben de Cito periode 

achter de rug, waarin de kinderen veel toetsen hebben gemaakt. 

Natuurlijk was het niet een en al toetsen maken. Ook hebben wij op een leuke manier lessen 

aangeboden. 

Zo zijn wij met kunst een wandeling door de wijk gaan maken. 

Ook is het leuk om samenwerklessen te doen in de klas. De kinderen krijgen dan op een andere 

manier te maken met de lesstof. 



Zo heeft groep 6b een interactieve rekenles over inhoud gehad. En heeft groep 6a een circuit les 

over breuken gehad. Ook vinden we het leuk om de leerlingen met bijvoorbeeld taal, atlantis en 

spelling samen te laten werken. Dit bevordert ook de woordenschat. Het is leuk om te zien hoe de 

kinderen groeien binnen het samenwerken. Het gaat daarom ook steeds beter. 

Lezen blijft belangrijk. De kinderen lezen elke dag 15 minuten individueel. Ook hebben alle kinderen 

hetzelfde leesboek waarin we klassikaal lezen. Daarnaast leest de leerkracht voor. Tijdens de 

nationale voorleesdagen heeft groep 6b gelezen met de leerlingen van groep 4. Een groot aantal van 

de kinderen van groep 6a hebben geholpen met lezen bij de kinderen van groep 3. 

Al met al een drukke periode, maar wel leerzaam en leuk. 

Deze periode sluiten de kinderen af met carnaval en een welverdiende vakantie. Groep 6a gaat 

vrijdag nog naar het museum en groep 6b heeft dit in het vooruitzicht na de vakantie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



De neveninstroom 

Werken met het thema "het lichaam” in de taalklas, groep 9 

Wij hebben op deze school ook een groep 9, omdat 

daar kinderen kunnen zitten uit groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 

Je komt in deze klas als je korter dan 2 jaar in 

Nederland wordt en nog Nederlands moet leren. Deze 

taalklas wordt ook wel de neveninstroomgroep of 

groep 9 genoemd. Afgelopen weken hebben de 

leerlingen gewerkt aan het thema "het lichaam". We 

praten dan over de dokter, over het ziekenhuis. Zo zie 

je dokter Mani die patiënt Esey verbindt. Op de tafel 

liggen de dokterstas, de pillen en andere spullen van 

de dokter. 

Ook laat iedereen een kledingstuk zien dat je kunt 

aantrekken of opzetten. Zie je het mondkapje, de 

hoed, het masker, de hoge hakken, de want, de hoed, 

de pet, de muts, de zonnebril, de bloes? Op het bord 

staat een plaatje van de winter. Weet jij welke twee 

kledingstukken op de foto bij de winter horen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op tijd op school!! 

De afgelopen weken merken we weer steeds vaker dat er kinderen te laat op school komen. 

Sommigen zelfs wel 10 minuten te laat. Dit is erg vervelend voor de start van de dag. De deuren van 

de school gaan om 8.25 uur open en de lessen starten om 8.30 uur. Zullen we na de vakantie er voor 

zorgen dat de leerlingen op tijd in de klas zitten? 

Mocht uw kind te laat komen omdat het bijvoorbeeld een afspraak heeft, wilt u dit dan voor 8.30 

uur telefonisch doorgeven. Liever zelfs nog de dag ervoor zodat de leerkracht er rekening mee kan 

houden.  



Fijne voorjaarsvakantie! 

 

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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