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Belangrijke data 

 

• 6 en 8 september 2021 – informatieochtend kleutergroepen  

• 7 en 9 september 2021 – informatieochtend groep 3 t/m 8  

• Week van 13 september 2021 – kennismakingsgesprekken volgens afspraak  

• 20 september 2021 – studiedag – alle leerlingen vrij  

• 21 september 2021 – Prinsjesdag – alle leerlingen vrij  

• 6 oktober 2021 – start kinderboekenweek 

• 15 oktober 2021 – afsluiting kinderboekenweek 

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

Let op: in de jaarkalender staat bij de 'algemene informatie' de herfstvakantie verkeerd 

aangegeven. Deze is niet in september maar in oktober zoals hierboven aangegeven.  

Terug en vooruit 

Terwijl voor de meeste kinderen de zomervakantie van start ging is de Zuidwester de eerste twee 

weken nog open geweest voor de Zomerschool. Kinderen van de Petrus Dondersschool, de 

Erasmusschool en de Zuidwester hebben hier tijdens de ochtenduren les gehad in taal en lezen. In 

de middag was er ruimte voor diverse sportactiviteiten zoals atletiek, freerunnen, dans en basketbal. 

Daarnaast hebben de kinderen gekookt, armbandjes gemaakt, proefjes gedaan en moesten zij 

ontsnappen uit een escaperoom. Op de afsluitdag was er een circusact met een magic show en een 



ijskar. De kinderen hebben een leerzame maar vooral ook leuke twee weken gehad. Klik op de foto's 

om een impressie te krijgen.   

Start van het nieuwe schooljaar  

Na een lekker lange vakantie zijn we afgelopen maandag gestart met een nieuw schooljaar. In de 

laatste week van de vakantie zijn de leerkrachten al druk op school bezig geweest. Zij hebben de 

klassen opnieuw ingericht, er zijn vergaderingen en overleggen geweest en de eerste studiedag is 

ook afgerond. Iedereen is klaar voor het nieuwe schooljaar.   

Op de eerste schooldag werden de kinderen onder begeleiding van muziek en een heus 

bellenblaaskanon verwelkomd op school. De juffen en meesters stonden klaar op het plein om hen 

te ontvangen. We zagen veel blije en vrolijke gezichten, kinderen die stonden te popelen om weer te 

mogen starten, maar ook wat kinderen die het nog heel spannend vonden. Eenmaal binnen was 

iedereen snel gewend en konden de kinderen hun nieuwe klas verkennen en de nieuwe juf of 

meester leren kennen.   

Als ouders krijgt u, samen met uw kind een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Dit zal 

plaatsvinden in de week van 13 september. Dit zal op afspraak gaan. Zodra u zich hiervoor kunt 

inschrijven hoort u dit van de leerkracht via Social Schools. 

 

 

 

 

 

 

 



Coronaprotocol 

 

Zoals u in Social Schools al heeft kunnen lezen is het Corona protocol 

nauwelijks veranderd. Bij klachten die bij Corona passen, vragen we 

u uw kind thuis te houden en te laten testen. Dit kan via een 

reguliere test, een sneltest of een zelftest. We worden graag op 

de hoogte gehouden van eventuele besmettingen in gezinnen.  

We houden de aparte ingangen voor de groepen en ook beperken 

we nog de toegang van volwassenen in de school. Mocht u de 

leerkracht willen spreken dan kunt u een afspraak maken. Op 

afspraak bent u welkom in de school. Wel vragen we u om in de school 

een mondkapje te dragen 

Informatieochtenden 

Op dinsdag 7 september en op donderdag 9 september zijn er voor de groepen 3 t/m 8 

informatieochtenden. Voor de kleuters zijn de informatieochtenden op maandag 6 september en 

woensdag 8 september. Via de leerkracht hoort u wanneer dit voor de groep van uw kind is. Tijdens 

deze informatieochtend bent u welkom in de groep van uw kind. De leerkracht (en 

de kinderen) geven een kijkje in de groep en u ontvangt informatie op papier over de gang van zaken 

binnen de groep. Ook op deze ochtenden geldt dat u een mondkapje dient te dragen en de 1,5 

meter afstand dient te bewaken.   

Gymrooster 

Juf Kimberly is weer op school na haar 

bevallingsverlof en zal de gymlessen voor de 

groepen 3 tot en met 8 weer verzorgen. Het 

rooster voor de gym kunt u in het schema 

hiernaast vinden. Zorgt u voor een t-shirt, 

korte broek en gymschoenen?   

Voor de kleutergroepen en groep 9 is er 

sinds dit jaar meester Björn. Hij neemt de 

lessen van meester Marvin over. De 

kleutergroepen hebben gym op maandag en 

donderdag. Groep 9 gymt op de 

woensdagochtend. We wensen meester 

Björn een fijne tijd op de Zuidwester. 

 

 



Overblijf 

Op de Zuidwester kunt u gebruik maken van de overblijf. Veel 

kinderen maken hier ook gebruik van. We willen u nogmaals 

vragen alleen van de overblijf gebruik te maken als dit echt niet 

anders kan. Voor het overblijven kunt u bij juf Sonja of juf Anita 

een strippenkaart kopen voor € 35,00. Hiermee kan uw kind 20 

keer overblijven. Ook voor een enkele keer los overblijven moet 

een strippenkaart gekocht worden. Er mag dus niet meer los 

betaald worden. De strippenkaart blijft geldig tot en met groep 

8. Als de strippenkaart bijna vol is, krijgt uw kind een briefje 

mee. Zo weet u dat er een nieuwe strippenkaart gekocht kan 

worden.  

Even voorstellen 

 

Floor van der Horst (groep 4b) 

Mijn naam is Floor van der Horst. Ik ben 45 jaar oud en woon 

in Voorburg. Ik ben getrouwd en ben moeder van twee zonen 

(16 en 14 jaar) en een dochter (11 jaar). Mijn hobby’s zijn 

lezen, koken en wandelen op het strand met mijn hond. 

Hiervoor gaf ik les op een school in de Schilderswijk. Dit 

schooljaar start ik als leerkracht van groep 4b op De 

Zuidwester. Ik heb er enorm veel zin in en kijk ernaar uit alle 

kinderen en ouders te ontmoeten. Hopelijk tot snel!  

Groet Floor 

 

 

 

Amber Lager (onderwijsassistent) 

Ik ben Amber Lager. Ik ben 22 jaar en woon in Rijswijk. Ik 

studeer nog aan de Universiteit Leiden en ben bezig met mijn 

laatste jaar pedagogische wetenschappen. Tijdens mijn 

laatste jaar werk ik ook drie dagen hier op de Zuidwester als 

onderwijsassistent. In mijn vrije tijd sport ik graag, spreek ik 

af met vrienden en knuffel ik met al mijn huisdieren. Ik heb 

onwijs veel zin in aankomend schooljaar! 

Groetjes Amber 

 

 



Denice Metselaar (groep 3c) 

Als nieuwe leerkracht van de Zuidwester wil ik, Denice 

Metselaar, me graag even aan u voorstellen. In 2008 studeerde 

ik af tot leraar basisonderwijs aan de Hogeschool Leiden. 

Sindsdien heb ik met veel plezier op 3 verschillende 

basisscholen gewerkt. Ik ben inmiddels 34 jaar oud en woon 

samen met mijn liefdevolle partner Axel. Samen mogen wij de 

zorg dragen voor 2 prachtige kinderen, Luke(3) & Pèpe (1). Bij 

toeval ontmoette ik jullie directeur Dominique Guit. Haar 

enthousiasme over de Zuidwester maakte mij nieuwsgierig. De 

kernwaarden: samen, vertrouwen, eigenaarschap en de warme 

ontmoetingen met collega's deden mij besluiten om de 

overstap naar de Zuidwester te maken. Waar ik als leerkracht 

van groep 3C me verder mag ontwikkelen in spelend leren, de 

vreedzame school en de opleiding voor gedragsspecialist ga volgen. Ik kijk er naar uit om samen met 

Vienna Driessen, tevens nieuwe leerkracht, de kinderen van groep 3C en u er een fijn schooljaar van 

te maken. Waarin we kunnen groeien naar wie we willen zijn. Daarnaast hoop ik u snel in persoon te 

ontmoeten. Tot dan! 

Lieve groet Denice Metselaar 

 

Vienna Driessen (groep 3c) 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Vienna Driessen, 

moeder van twee jongens van 1 en 3.Momenteel ben ik 7 jaar werkzaam als 

leerkracht. Sinds dit schooljaar ben ik op de Zuidwester komen werken in 

groep 3c. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en ik kijk er naar uit 

om jullie te ontmoeten. 

Groetjes Vienna 

 

 

Koen de Vries (groep 4a) 

Hallo! Ik ben Meester Koen. Ik geef dit jaar les aan groep 4a en ik 

help in andere groepen op school. Veel leerlingen zullen mij al 

kennen als stagiair, invaller of zomerschoolmeester. Ik woon in de 

buurt van school dus misschien kom je me wel tegen tijdens het 

boodschappen doen. Tot snel! 

 

 



Trainingen Mooi Welzijn Escamp 

In het najaar gaan er in Escamp drie trainingen van start. Hieronder kunt in het kort lezen wat de 

trainingen inhouden. Wanneer u op de onderstreepte titel drukt, komt u bij de uitgebreide flyer. 

Hierin staat ook hoe u uw kind kan aanmelden. 

Rots en Water: 9-12 jaar  

Soms heeft een kind moeite met voor zichzelf op te komen. Soms reageert een kind met agressie en 

boosheid wanneer hij iets niet leuk vindt. Soms wordt een kind gepest.  

In 6 bijeenkomsten gaan we in een klein groepje (max. 8) samen oefeningen doen in de gymzaal. Zo 

leer je hoe je voor jezelf op kan komen, hoe je kan reageren als je iets niet leuk vindt of boos bent. 

We gaan ook praten en leren van elkaar.  

Het begint bij mij: ouders  

Het Begint Bij Mij geeft je inzicht in wie jij bent en in jouw stijl van opvoeden. In de training ga je 

samen met andere ouders op zoek naar wat jij belangrijk vindt voor jouw kind(eren) en hoe je dat in 

het dagelijks leven kunt vormgeven.  

Piep zei de muis : 4/5 -7 jaar  

Soms gebeuren er dingen in een gezin die veel stress en spanningen veroorzaken, bijvoorbeeld 

depressiviteit, ziekte, financiële of andere problemen.  

Een kind kan hier moeilijker mee omgaan dan volwassenen. Zij kunnen niet overzien wat er aan de 

hand is en betrekken spanningen op zichzelf.  

Bij piep zei de muis maken kinderen plezier en leren ze spelenderwijs de thuissituatie een plekje te 

geven. Bij de club merken kinderen dat ze niet de enige zijn met problemen thuis.  

Win een prijs bij de VakantiePas 

 

Het team VakantiePas hoopt dat alle kinderen een super zomervakantie hebben gevierd en goed 

gebruik hebben gemaakt van de kortingen uit de VakantiePas. Maar de pret is nog niet voorbij. Want 

de kinderen kunnen een prijs winnen! 

Het team wil graag weten wat ouders en kinderen van de VakantiePas vonden. Hoeveel activiteiten 

hebben ze gedaan? Wat vonden ze het leukst om te doen? Maar ook: wat voor activiteit hebben ze 

gemist? En moet er volgende zomer zeker in staan? Laat het de VakantiePas weten. Vul op de 

website vakantiepas.nl een zogenaamd VipVel in. Dat is een enquête. Met uw opmerkingen kunnen 

wij de VakantiePas volgende zomer nog beter maken. 

https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/48/f0/48f0a1c0-e7b3-4167-9bce-cd06934aa7fb/rots_en_water_flyer_2021_herfst.pdf
https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/ec/05/ec05cb4d-8296-4796-bbee-0ca14a8f4ca5/flyer_trainingreeks_het_begint_bij_mij__okt-nov_2021.pdf
https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/e1/7d/e17df97f-1d5f-4757-87f1-88fe91e03164/piepzeidemuis-2021.pdf
https://www.vakantiepas.nl/nieuws/vipvel-hoofdprijs/
https://www.vakantiepas.nl/vipvel/


Heeft u een leuke foto gemaakt van uw kind tijdens een Vakantiepasactiviteit? Deze ontvangen wij 

graag via hetzelfde VipVel. Als u toestemming geeft, dan komt hij in de Fotogalerij op de website. 

Uit alle ingezonden VipVellen wordt een winnaar getrokken. Deze mag met de hele klas een middag 

naar de bioscoop. Wat een pret! 

We gaan vliegend van start 

 

 

 

Wij leren samen! 

 

De Zuidwester 

Marterrade 312  

2544 ME, Den Haag 

0703660484 

dezuidwester@laurentiusstichting.nl 

www.bsdezuidwester.nl 
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