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Belangrijke data 

 

donderdag 10 februari 2022 - schoolfotograaf 

woensdag 23 februari 2022 - voorjaars / carnavalsfeest  - alle kinderen mogen verkleed 

vrijdag 25 februari 2022 - rapport mee voor de groepen 3 t/m 8 

vrijdag 25 februari 2022 t/m  zondag 6 maart 2022- Voorjaarsvakantie - alle kinderen vrij 

Terug en vooruit 

Na een langere vakantie dan normaal zijn we op 10 januari weer ‘gewoon’ gestart. Nog steeds 

moeten er mondkapjes gedragen worden, nog steeds moeten kinderen en klassen in quarantaine bij 

te veel besmettingen en nog steeds zijn we met elkaar allerlei oplossingen aan het bedenken en 

uitvoeren om het allemaal zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.   

Al meerdere malen hebben wij u bedankt voor uw flexibiliteit hierin en dat wil ik vandaag weer 

doen. Het vraagt nogal wat van ons allemaal. Regels veranderen snel en de aanpassingen daarin 

misschien nog wel sneller. We doen het en we doen het samen, zoals in de visie van onze school 

staat beschreven.   

Citotoetsen 

Januari is veelal de maand van de Cito toetsen. Voor groep 8 betekent dit de Cito toetsen maken die 

mede het definitief advies bepalen. Voor de overige groepen worden de Cito toetsen vanaf eind 

januari afgenomen. Ook hierin moet er door de leerkrachten flexibel gekeken worden. Veelal zijn er 

nog kinderen in quarantaine of afwezig doordat ze zelf ziek zijn. Gelukkig mogen we de afname over 

een iets langere tijd verspreiden. Ook dit gaat weer lukken. En gelukkig zijn de Cito toetsen niet het 



enige waarnaar gekeken wordt. Even zo goed belangrijker is hoe het kind meedoet tijdens de lessen 

en in de omgang met zijn leeftijdsgenoten. Daar wordt ook goed naar gekeken.   

De Nationale Voorleesdagen 

Op 26 januari begonnen de Nationale 

Voorleesdagen en op 27 januari begon de week van 

de Poëzie. Voor kinderen is het erg belangrijk om 

met boeken en ook met gedichten in aanraking te 

komen. Voor de Nationale Voorleesdagen hebben 

de kleutergroepen een heel belangrijk persoon op 

bezoek gehad. Verderop in deze Sway kunt u lezen 

wie dat was en waar het over ging.   

Kindgesprekken 

Zoals u in de kalender heeft kunnen zien, is het deze week en volgende week de week van de 

kindgesprekken. Vanwege de vele afwezige leerlinge hebben we deze periode verplaatst. De 

kindgesprekken zullen starten op 21 maart en duren tot ongeveer 14 april.   

Meester- en juffendag 

Ook de meester- en juffendag (9 februari) wordt 

verplaatst. Wanneer dit zal zijn, laten we aan u weten.  

Voorjaars / carnavalsfeest 

Op 23 februari vieren we op school het voorjaars / 

carnavalsfeest. Alle kinderen mogen verkleed komen. Het 

programma is al in de maak en het belooft een erg 

gezellige dag te worden.  

Voorjaarsvakantie 

Op vrijdag 25 februari 2022 om 15.00 uur begint voor alle 

kinderen de Voorjaarsvakantie. Wij verwachten iedereen 

weer uitgerust op maandag 7 maart 2022 op school 

De Vreedzame School 

Dinsdag 11 januari was het zover. De mediatoren van de Zuidwester zijn geslaagd voor hun diploma. 

In deze laatste training werd er hard geoefend met het stappenplan. Dit werd heel serieus en goed 

gedaan. Na de training was de feestelijke diploma-uitreiking, met taart en limonade.  

Wat doet een mediator eigenlijk?   

Een mediator duo bestaat uit een jongen en een meisje uit groep 7 en groep 8 (in de meeste 

gevallen). Tijdens het zoeken van een oplossing gaat het er niet om de waarheid te achter halen (dus 

geen scheidsrechter) maar zij zoeken met beide partijen een goede oplossing.   

Wanneer komt een mediator in actie?   

Er zijn 3 momenten   

• Leerlingen vragen zelf de hulp van een mediator    

• Leerkrachten vragen de hulp van een mediator   

• Mediatoren zien zelf een conflict en vragen aan de leerlingen of ze kunnen helpen.  



Waar worden deze gesprekken gedaan?   

In de hal komt een afgeschermd hoekje waar ze kunnen gaan praten.  Per gesprek wordt er een 

formulier ingevuld met de oplossing die is bedacht. Wanneer 1 van de mediatoren de leerlingen 

terugbrengt naar de leerkracht, vult de andere mediator het formulier in. Als de leerling bij de 

leerkracht wordt gebracht, vertelt de mediator of het probleem opgelost is.    

 

Is het probleem niet opgelost dan gaat de leerkracht verder met de leerling.  

 

De Nationale voorleesdagen  

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn de nationale 

voorleesdagen gestart. Voor kinderen is het erg belangrijk 

om te lezen. Dagelijks 15 minuten (voor)lezen zorgt 

ervoor dat kinderen plezier in boeken gaan beleven. 

Tevens ontwikkelen ze een beter taalgevoel en de 

woordenschat wordt vergroot. 

Op de Zuidwester hebben we tijdens de nationale voorleesdagen bezoek gehad van de 

burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Hij heeft bij de kleutergroepen het prentenboek van 

het jaar 2022 ‘maar eerst ving ik een monster’, van Tjibbe Veldkamp en Koen de Boer voorgelezen. 

De kinderen vonden als eerste de burgemeester al heel erg interessant. Hij had namelijk een hele 

mooie ketting om. Gelukkig kon de burgemeester heel goed uitleggen wat dit voor ketting was, wat 



er allemaal opstond en wanneer deze ketting om moet. Daarna was het tijd om het boek voor te 

lezen. Ook hier hebben de kinderen ademloos geluisterd. Uiteraard kwamen er ook vragen naar 

voren en deze werden vol enthousiasme beantwoord door de burgemeester.   

Tot slot heeft de burgemeester een mooie bos bloemen gekregen. 

Als u op de foto's kijkt krijgt u een indruk van de gezellige ochtend. 

 

 

 

 

 

 



De Schoolfotograaf 

 

Volgende week komt de schoolfotograaf. Zoals eerder al aangekondigd was de komst van de 

fotograaf verplaatst naar 10 februari.  

De broertjes/zusjes foto van leerlingen die op school zitten, wordt onder schooltijd gemaakt. Als de 

foto's klaar zijn krijgt u een persoonlijke inlogkaart.  Via deze link kunt u lezen hoe het bestellen van 

de foto's werkt en leest u handige tips voor de kleding. 

Nieuws uit de groepen 

Kleutergroepen  

Het nieuwe thema in de onderbouw is: “Ziek en Gezond”! Zo is er 

bijvoorbeeld een dokterspraktijk gekomen bij de Goudvissen; met 

een apotheek, een tandarts en zelfgebouwde ziekenhuizen. Er zijn: 

pilletjes, brilletjes, pleistertjes, receptjes, drankjes en 

verbandmiddelen. Bij gezondheidsklachten? Belt u naar “De 

Zuidwester”! Het gezondheidsteam verzorgt u graag en goed; kijk 

maar!   

 

“Kikker is ziek” is het centrale themaboek. We 

speelden en knutselden het na; o.a. met kunstjuf 

Sara. Hier zien jullie de Goudvis-kikkers en de 

zelfgetimmerde Beren-bedjes. Een goed begin 

van de Nationale Voorleesdagen!  

 

 

 

 

https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/99/ac/99ac32ac-4a22-462d-9068-e55848c76575/brief_ouders_de_zuidwester_2.pdf


Groepen 5  

De groepen 5 hebben een druk en bijzonder programma gehad. Van voorbereidingen op de Cito-

toetsen, tot een hele gezellige Kerstviering en juichen vanwege een week extra Kerstvakantie!  

De kinderen zijn op dit moment bezig met het oefenen van deelsommen. Dit is best nog even een 

klus, zeker als de tafels nog flink geoefend moeten worden. Met verschillende leerzame spellen, 

krijgen de kinderen de sommen steeds beter onder de knie. Als het gaat om Taal, vliegen de 

woordsoorten om hun oren. Bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels, lidwoorden, werkwoorden. 

Soms is het nog lastig om de verschillende betekenissen allemaal te onthouden. Juf Sylvia en juf 

Nalini blijven dit dan ook oefenen met de kinderen. Naast alle zaakvakken, is het ook belangrijk dat 

de creativiteit van de kinderen gestimuleerd wordt. Dit doen wij samen met Juf Ellen. De kinderen 

hebben een wandeling gemaakt door de wijk en zijn meer te weten gekomen over beelden. Zo 

hebben zij het woord: 'sokkel' geleerd (voetstuk van een beeld) en een aantal weken later hebben 

de kinderen ook een beeldje van was gemaakt, waarbij het woord 'sokkel' weer terugkwam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn de juffen erg blij dat de kinderen gewoon weer op school zijn, ondanks alle corona 

perikelen. Wij willen dan ook de ouders nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking en de 

betrokkenheid.   

Juf Nalini en juf Sylvia.  

 

Nieuws uit groep 7A,  

In groep 7A wordt hard gewerkt maar er is ook tijd voor leuke en leerzame activiteiten! Zo hebben 

we in groepjes met 9 ballonnen en een rolletje tape geprobeerd de hoogste ballontoren te bouwen 

die uit zichzelf kon blijven staan. Er werd goed samengewerkt en het ene groepje pakte het net iets 

slimmer aan dan de andere, waardoor ze de hoogste toren hadden.  

Ook werden er weetjes over planeten opgezocht in het Engels. Ook bij deze opdracht werd er zeer 

goed samengewerkt door de kinderen waardoor ze alle antwoorden op best moeilijke vragen 

konden vinden.  

Met kunst zijn we ook bezig met de aarde en planeten en we maakten allemaal een planeetje in een 

spiraal van ijzerdraad zodat de planeten kunnen draaien. Ze hangen nu gezellig in de klas tussen de 

tekeningen van het heelal.  



Natuurlijk zijn we druk met de Cito toetsen maar in de middag is er wat meer tijd om te ontspannen. 

Zo zijn we ook bezig om een eigen bordspel te maken met vragenkaartjes en opdrachten. Ook hier 

wordt weer lekker aan gewerkt en er zijn al een paar leuke spellen ontstaan. Natuurlijk gaan we ze 

ook een keertje echt spelen!  

Dit waren weer wat nieuwtjes uit 7a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik wil het, ik doe het, ik kan het! 

 

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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