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Belangrijke data 

 

• 27 december t/m 9 januari   -  kerstvakantie, alle kinderen vrij 

• 13 januari  -  schoolfotograaf  -  dit wordt verplaatst 

• 21 januari  - studiedag -  alle kinderen vrij 

Terug en vooruit 

Kindgesprekken 

Afgelopen maand hebben alle leerlingen hun eerste kindgesprek gehad. Met behulp van een 

praatblad zijn er mooie gesprekken tussen de leerlingen en hun leerkracht geweest. Deze 

kindgesprekken gebruiken we om de komende tijd de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen 

ondersteunen. De kinderen en de leerkracht vonden dit erg leuk om te doen. Begin februari komen 

de volgende kindgesprekken. Er wordt dan teruggekeken op het vorige gesprek en er wordt met 

elkaar besproken waar het accent de volgende periode op ligt.   

Voortgangsgesprekken 

Eind november zijn de voortgangsgesprekken geweest. Helaas hebben deze weer voornamelijk 

online moeten plaatsvinden, maar we merken dat dit ook steeds makkelijker gaat en zijn blij dat we 

dit zo samen kunnen regelen.  

Sluiting 

Helaas is er besloten door het kabinet om de scholen eerder te sluiten. Hierdoor hebben we het 

kerstprogramma moeten vervroegen. Gelukkig is het gelukt om het grootste deel van de activiteiten 



door te laten gaan. Uiteindelijk hebben de kinderen toch een leuke afsluiting van het schooljaar 

gehad. We gaan ervan uit dat we na de kerstvakantie op  10 januari gewoon weer kunnen starten en 

iedereen gezond en wel weer op school kunnen ontvangen! 

Sinterklaas 

Tijdens de sinterklaasperiode hebben de kinderen een film gezien over de pieten die op school 

kwamen. Deze pieten zochten een vervanger voor de oude piet. Daarom moesten alle klassen goed 

oefenen tijdens de pietengym. Sint zou langskomen en kijken of er een nieuwe piet op de 

Zuidwester gevonden kon worden. Alle kinderen hebben wel alvast hun pietendiploma gekregen. 

Ook mochten alle kinderen hun schoen zetten. Helaas was er ook weer de rommelpiet... Hierdoor 

was het nog een grote zoektocht naar iedereens schoen en het cadeau.  

Sinterklaas was erg moe van het zoeken en kwam daarom op een 

scootmobiel aan bij de school. Gelukkig kon Sinterklaas op deze manier 

een beetje uitrusten van de lange zoektocht. Samen met de Pieten 

heeft hij een geweldige ochtend op de Zuidwester gehad. Door 

verschillende groepen is er een optreden verzorgd, zijn er dansjes 

gedaan, liedjes gezongen en er is gekeken naar de gymkunsten van de 

kinderen. Sinterklaas heeft goed gekeken, samen met zijn pieten en laat 

nog weten welke kinderen volgend jaar als piet kunnen meehelpen.  

Voor een impressie van de dag kunt u terecht op onze Facebookpagina 

 

Kerst 

 

Kerst 

Door de sluiting hebben we een aangepast kerstprogramma gemaakt. In alle groepen zijn er 

kerststukjes gemaakt. Tijdens het kerstontbijt gaven deze kerststukjes een gezellige sfeer. Er waren 

speciale kerstbroodjes in de vorm van een kerstster of een kerstboom en deze broodjes konden 

belegd worden met allerlei lekkers. Voeg daar nog wat chocomel, yogidrink, tomaatjes en 

komkommers aan toe, afgetopt met wat lekkers en het feest is compleet. 

Door elk kind is er een kerstkaart gemaakt met een speciale kerstwens van het team van de 

Zuidwester. De boodschap erop spreekt voor zich.  



In de middag is er in alle groepen nog geknutseld. Op de foto's kunt zien wat een gezelligheid er 

vandaag is geweest.  

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

Groepen 3 

Zo aan het einde van het jaar even een overzicht van alles wat wij in de 

groepen 3 gedaan hebben het afgelopen jaar. Het lezen komt al lekker op 

gang. We hebben kern 5 zo goed als afgerond en beginnen na de 

kerstvakantie met kern 6. Na kern 6 hebben de kinderen alle letters en 

klanken aangeboden gekregen en kunnen ze zelfstandig al aardig wat 

lezen. Het lezen krijgt nu ook steeds meer verdieping. Er wordt dieper 

ingegaan op de inhoud van een tekst en de kinderen leren vragen te 

beantwoorden over de tekst die ze gelezen hebben (begrijpend lezen). De 

beste tip die wij u kunnen geven om de leesprestaties van uw kind te 

bevorderen is….. lezen, lezen, lezen en nog eens lezen : ) 

Ook bij het rekenen hebben de kinderen al veel geleerd. Na de 

kerstvakantie starten we met een nieuw blok en wordt er van de kinderen 

verwacht dat zij de cijfers t/m 50 (her)kennen. Ook het splitsen en 

klokkijken met hele en halve uren blijven wij oefenen. 

Voor nu wensen wij u alvast fijne dagen en een mooi 2022!!! 

 



Groepen 4 

Wij hebben de afgelopen weken weer superveel geleerd. Behalve aan rekenen, taal, spelling, 

etc.  besteden we ook elke week tijd aan de Vreedzame School. Ook hadden we verkeersles op het 

plein. In deze SWAY geven we u een inkijkje in deze lessen….  

De Vreedzame School 

Het komt regelmatig voor dat kinderen ruzie maken. Dit is normaal, maar het is goed dat kinderen 

ook leren hoe je ruzies of conflicten op een goede manier oplost. Tijdens de Vreedzame School 

lessen besteden we hier aandacht aan. Aan de hand van rollenspellen hebben de kinderen met 

elkaar geoefend hoe je reageert als je ruzie of een conflict met elkaar hebt. We gebruiken hiervoor 

drie petjes: een rode, een blauwe en een gele. Als je bij een conflict (denkbeeldig) de rode pet op 

hebt, probeer je je zin te krijgen door duwen, trekken en vechten. Je maakt ruzie. Als je bij ruzie 

(denkbeeldig) de blauwe pet op hebt, geef je de ander zijn zin. Je praat er niet over. Je maakt er 

geen ruzie over. En als je bij een conflict (denkbeeldig) de gele pet op zet, ga je met elkaar praten om 

het op te lossen. Je maakt geen ruzie. Maar je gaat er wel over praten.  

De rol van de gele pet hebben we heel goed met elkaar geoefend. De kinderen speelden een conflict 

na en hebben geoefend hoe je een conflict oplost als je er voor kiest de gele pet op te zetten. Met 

woorden, door met elkaar te praten, goed naar elkaar te luisteren en te leren hoe je op elkaar kunt 

reageren, lossen we conflicten op.  

Verkeerslessen 

Om de week hebben de kinderen op maandagmiddag verkeersles op het schoolplein gehad. Op deze 

manier hopen we de kinderen goed voor te bereiden op hun deelname aan het echte verkeer. We 

oefenden met parcoursen fietsen, stoppen voor een rood stoplicht en de rol die je als voetganger in 

het verkeer hebt. Super leerzaam en ook nog eens heel leuk! 

 

 



 

Groepen 6  

In groep 6 is het erg hard werken. Elke dag wordt er Rekenen, Taal en spelling aangeboden. Ook 

krijgen de kinderen wereldoriëntatie lessen en bijna elke dat Atlantis. De methode Atlantis is dit jaar 

nieuw en nog best lastig voor de kinderen. De kinderen krijgen dus veel op hun bordje.  

Over borden gesproken, natuurlijk is er ook tijd voor leuke dingen, zoals het nationaal schoolontbijt. 

De kinderen hebben heerlijk genoten van het gezonde ontbijt op school. Het was erg gezellig in 

beide groepen. De sfeer was goed.  

Elke week wordt er aandacht besteed aan de vreedzame school. Vaak gebeurt dit in de kring. Wij 

praten vooral over het oplossen van conflicten, zodat de leerlingen goed leren hoe zij dit op de juiste 

manier moeten doen.  

Om de creatieve geest te activeren krijgen de kinderen elke week kunstles. De ene week is dit van 

een vakleerkracht en de andere week van de groepsleerkracht. Tijdens de kunstlessen leren de 

kinderen nieuwe technieken kennen. Buiten de kunstlessen om, hebben wij in groep 6 herfstbomen 

gemaakt. Dit maakt de klas ook gelijk een stukje vrolijker.  

Elke pauze spelen de groepen 6 samen buiten. Wij zien steeds vaker dat de kinderen met zijn allen 

spelen. Groep 6a speelt dus ook leuk samen met groep 6b.  

Naast al het harde werken en het leuke spelen wordt er ook veel aandacht besteed aan lezen. Lezen 

bevordert de woordenschat, daarom is het ook zo belangrijk om elke dag te lezen. Niet alleen op 

school, maar ook thuis.  

Wij zijn erg tevreden met beide groepen en kijken uit naar de komende periode. 

Nieuws uit de groepen 8 

We zijn nu 4 maanden bezig met elkaar en de sfeer zit er goed in. Er wordt hard gewerkt en 

inmiddels zijn de voorlopig adviesgesprekken ook al geweest. Iedereen weet nu wat zijn of haar 

voorlopig advies is en het zoeken naar een leuke school kan beginnen. In januari worden de M-

toetsen afgenomen en daarna het definitieve advies bepaald. Spannend dus voor iedereen! 

Gelukkig is er ook tijd om leuke dingen te ondernemen. Zo is er iedere vrijdag een leuke cultuurles, 

waar we op het moment bezig zijn met kleding. Erg leuk! We hebben een museum bezocht, wat 

gevestigd is in de oude Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout. Het ging over videokunst en 



communicatie. Het was een leuke en interessante ervaring en de leerlingen hebben het daar 

fantastisch gedaan. Ook Sinterklaas hebben we gevierd met onder andere een dobbelspel. Aan het 

eind van de ochtend ging iedereen met een leuk cadeautje naar huis. Nu maken we ons op voor ket 

kerstfeest. We gaan knutselen, verhalen luisteren en gezellig met elkaar ontbijten. We hebben er zin 

in! Verder zijn we de afgelopen week wezen schaatsen op de Uithof. Het was echt enorm leuk en 

gezellig. We hebben gezien dat er veel talent rond schaatst op onze school! Nu gaan we genieten 

van een (vroege) kerstvakantie. Iedereen fijne dagen gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 9 

Tijdens de kunstlessen in groep 9 hebben de kinderen de afgelopen maanden al wat Haagse 

kunstenaars leren kennen. Nu is iets leren over het werk van  Mondriaan leuk; zélf een schilderijtje 

maken is nog veel leuker. Met veel plezier hebben de kinderen hieraan gewerkt en het resultaat mag 

er zijn! Een bezoekje aan Panorama Mesdag paste ook goed bij deze lessen. Wat een belevenis om 

dit grote werk van Mesdag te mogen zien! De vrouw van Mesdag, Sientje zagen we op het strand 

zitten schilderen onder haar parasol. In het zelfgemaakte schoolmuseum van de kinderen mocht zij 

dan ook niet ontbreken: zo gezegd, zo gedaan! Sientje vormde dan ook het laatste kunstwerk in de 

mooie musea van de kinderen.  

 

 

 

 

 

 



Schoolfotograaf 

 

In de kalender staat dat de fotograaf op donderdag 13 januari komt. Vanwege de coronasluiting 

wordt dit verzet, de nieuwe datum is nog niet bekend. Wanneer de fotograaf komt gaan alle 

kinderen alleen op de foto en natuurlijk ook met hun hele klas. De broertjes en zusjes die op school 

zitten mogen natuurlijk ook samen op de foto. Er zullen vast weer hele mooie foto's gemaakt 

worden. We zullen u op de hoogte houden wat de nieuwe datum wordt.  

Het team van de Zuidwester wenst u fijne feestdagen!!! 

 

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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