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Belangrijke data 

 

• 25 oktober 2021 t/m 5 november 2021  -  week van de kindgesprekken  

• 2 november 2021  - informatieavond De Vreedzame School start om 18.30 

• 12 november 2021 - koffieochtend 

• 13 november 2021 - aankomst Sinterklaas 

• 15 november  2021 t/m 26 november 2021  - week van de voortgangsgesprekken en KIJK 

gesprekken  

• 3 december 2021- Sinterklaasviering  - alle kinderen om 12.00 uur vrij 

Terug en vooruit 

 

Het eerste stukje van het schooljaar ligt alweer achter ons. De eerste weken hebben in het teken van 

groepsvorming gestaan. Elkaar weer leren kennen na 6 weken vakantie is altijd een belangrijk 

onderdeel in de groep. De leerkrachten en kinderen doen dit met behulp van de Vreedzame 



Schoollessen. Deze tijd wordt gebruikt om elkaar te leren kennen, om aan elkaar te wennen en alle 

regels en afspraken binnen de groep eigen te maken. Uiteraard blijft het onderdeel zijn van een 

groep en hoe je je hierbinnen beweegt belangrijk en zal hier door het jaar heen ook aandacht voor 

blijven zijn.  

Na een hele lange tijd kon gelukkig eindelijk de ouder koffieochtend weer doorgaan. We zijn blij te 

kunnen melden dat er al veel ouders de eerste keer zijn aangesloten. We hebben besproken welke 

onderwerpen de ouders graag aan bod willen laten komen, maar we hebben ook zeker de tijd 

genomen om even lekker met elkaar te kletsen. U bent van harte welkom om de volgende 

koffieochtend op 12 november langs te komen voor een lekker kopje koffie en een goed gesprek.   

De Kinderboekenweek is net voor de herfstvakantie 

afgesloten. Het thema ‘worden wat je wilt’ is aardig tot 

leven gekomen. De leerlingen hebben kennis 

genomen van verschillende beroepen. Zo zijn er een 

schilder, een reservist, een mondhygiëniste, een 

wijkagent, een archeoloog, een techniekcoach, een 

schoonheidsspecialist en iemand die bij de douane 

werkt langsgekomen om over hun beroep te vertellen 

en eventueel dingen te laten zien. Super interessant en 

we zijn benieuwd of de kinderen ineens weten wat ze 

graag willen worden!! Tijdens de Kinderboekenweek is 

er door alle kinderen door de school heen een 

fotospeurtocht gedaan. De hoofden van de 

leerkrachten waren op verschillende beroepsfoto's 

geplakt. De kinderen moesten raden wie de leerkracht 

was, maar ook wat het beroep was dat uitgebeeld 

werd. Best heel moeilijk, maar wat een enorme 

betrokkenheid hebben we gezien.  

Tijdens de Herfstvakantie konden de leerlingen uitrusten en bijkomen van de eerste schoolweken. 

Tussen de buien door (als je in Nederland was) en misschien wel lekker in het zonnetje (als je in het 

buitenland was) een beetje bijkomen en weer opladen voor de komende weken.   

Na de vakantie is er gelijk gestart met School op Seef. Voor de hele school wordt er door een 

verkeersleerkracht in samenwerking met ouders en leerkrachten een 

interactieve verkeersles gegeven. Verderop in deze Sway kunt u er meer over lezen.   

Eind november staan de voortgangsgesprekken voor de groepen 3 t/m 9 gepland en voor de 

kleutergroepen worden er KIJK gesprekken gevoerd. Wanneer deze precies plaatsvinden en wanneer 

u zich hiervoor kunt aanmelden hoor u via de Social Schools.  

U heeft deze week een mail gekregen met daarin de vraag om de ouderbijdrage via de bijgevoegde 

link te betalen. Heeft u dit nog niet gedaan? Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen. Alvast bedankt!! 

Sociale Media 

Weet u dat we een Facebookpagina, maar ook een instagram account van basisschool de Zuidwester 

hebben? Deze zijn net opgestart en beginnen steeds meer vorm te krijgen. Kijk gerust eens op beide 

pagina's. Er wordt regelmatig wat opgezet.  

• Facebook: Basisschool de Zuidwester - Startpagina | Facebook 

• Instagram: Basisschool de Zuidwester (@bsdezuidwester)  

https://www.facebook.com/Basisschool-de-Zuidwester-101208995680954/
https://www.instagram.com/bsdezuidwester/


Informatieavond de Vreedzame School 

Zoals u weet zijn wij vorig jaar gestart met 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. Daarom is 

er volgende week een ouderavond waarop u hierover 

geïnformeerd wordt.  De avond start om 18.30. U kunt de 

school binnenkomen via de hoofdingang. We hopen op een 

grote opkomst.   

EU schoolfruit 

 

Ook dit schooljaar mogen we weer gebruik 

maken van het EU-schoolfruit programma. 

Vanaf 15 november t/m 22 april krijgen we drie 

keer per week groente en fruit geleverd. 

Hierdoor leren kinderen spelenderwijs 

verschillende soorten groenten en fruit te eten. 

Via deze link komt u bij de flyer en kunt u lezen 

wat het programma precies inhoudt.   

 

 

Gezond trakteren 

Een tijd geleden heeft u een Social Schools gehad met daarin een aantal traktatievoorbeelden ter 

inspiratie. We hebben al een aantal leuke en gezondere traktaties voorbij zien komen de afgelopen 

periode. Kijkt u maar eens naar de volgende foto's.   

Hoera voor deze kanjers.   

Zoekt u nog meer inspiratie kijkt u dan ook eens op www.gezondtrakteren.nl  

 

 

 

 

 

https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/72/f3/72f3a68d-84e2-4171-801f-81d5878516b1/brief_voor_ouders_eu-schoolfruit_2021_1.pdf
http://www.gezondtrakteren.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



School op Seef 

 

Voor basisschoolleerlingen is het belangrijk zich veilig en verantwoord te leren gedragen in het 

verkeer. Door middel van leerzame filmpjes en uitdagende verkeersplaten, oefeningen in de klas, 

maar ook oefeningen in de praktijk worden zij hierbij geholpen. Het programma dat hierbij gebruikt 

wordt heet School op Seef.   

Zij hebben hiervoor 7 doelstellingen:  

1. Een veilige schoolomgeving en schoolroutes  

2. Verkeersonderwijs vanuit de theorie in alle leerjaren  

3. Praktisch verkeersonderwijs in alle leerjaren  

4. Communicatie met de ouders over verkeersveiligheid  

5. Gerichte handhaving  

6. Aanmoedigen dat leerlingen naar school fietsen of lopen  

7. Goed vastgelegde aanpak  

Wij vinden het fijn dat onze leerlingen hieraan mee doen en hopen zo dat zij zich veilig en 

verantwoord in het verkeer kunnen bewegen. Door met elkaar samen te werken is de kans van 

slagen het grootst.  

Klik op de link voor een filmpje om een indruk te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SmAcTrQIgrc&t=2s


Derde groepsonderzoek (DGO) 

In januari wordt er in de groepen 3 het 3e groepsonderzoek 

afgenomen. Dit onderzoek wordt afgenomen in de klas door 

de eigen leerkracht en wordt gebruikt om de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te brengen. 

Door deze onderwijsbehoeften duidelijk te krijgen kunnen de 

leerkrachten het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk 

afstemmen op het individuele kind.   

Er wordt gevraagd naar de beleving van uw kind bij schools 

en niet-schoolse onderwerpen. Daarnaast wordt er gekeken 

naar het logisch redeneren, het oorzaak – gevolg verbanden 

leggen, het auditief geheugen en het concentreren op visuele 

informatie.  

Volgende week krijgen alle kinderen van groep 3 een brief en een vragenlijst. Wij willen u vragen 

deze zo snel mogelijk in te vullen en terug te geven aan de leerkracht. Heeft u er nog vragen over, 

dan kunt u terecht bij de leerkracht of intern begeleider.  

Nieuws uit de groepen 

Groepen 3 

De eerste weken in groep 3 zitten er al weer op! 

Op de eerste dag van het schooljaar leren de kinderen gewoon al een woord en kunnen ze lezen!!! 

Dan gaat er een wereld voor ze open! Op straat herkennen ze ineens letters en wanneer je deze aan 

elkaar plakt, ontstaat er zomaar een woord. 

Het gaat die eerste weken ontzettend hard en er wordt 

gelijk veel van de kinderen gevraagd. Om de dag een 

nieuwe letter met een bijbehorend woord leren en dan 

hebben we het nog niet eens over het rekenen. Wat een 

toppers! 

Hiernaast kunt u zien welke letters en woorden de kinderen tot nu toe al hebben geleerd; 

Om de overgang van kleuters naar groep drie zo fijn mogelijk te laten verlopen, proberen wij het 

werken in de klas met spel te combineren; Spelend Leren noemen we dat. De kinderen kunnen 

hierbij in verschillende hoeken aan de slag en hiermee bieden wij de kinderen de leerstof op 

verschillende manieren aan. 

Lezen is de kern en hebben de kinderen bij alles wat ze doen nodig, ook bij het rekenen! 

Het is daarom dus niet zo gek dat we hier zo veel mee bezig zijn en dat het blijven oefenen (zeker 

ook thuis!) van groot belang is. 

We hopen u een beetje een beeld te hebben kunnen geven van het werk in onze groepen drie. 

Lieve groet, 

De juffen van groep 3 



Groepen 5 

De groepen 5 hebben de afgelopen weken keihard gewerkt en veel geleerd op allerlei gebieden. Zo 

is er tijd besteed aan spellen die bijdragen aan groepsvorming en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, is er veel focus gelegd op leesplezier, rekenen en taal en hebben de kinderen veel 

geleerd over verschillende beroepen tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek! 

Het is voor de kinderen best wennen. De overstap van groep 4 naar groep 5 is best groot. De vakken: 

Natuur, Aardrijkskunde en Geschiedenis komen erbij en het programma van de dag is daardoor 

meer dan in groep 4. Ondanks de grote stap, zijn we dit jaar als een raket gestart.  

Wij zijn trots op onze groepen 5!  

 

Groepen 7 

Groep 7A heeft de afgelopen weken hard gewerkt! Niet alleen aan de gewone taal- en rekenlessen, 

maar ook in het thema van de Kinderboekenweek: Worden wat je wil!  

We maakten onder andere in groepjes een beroepen alfabet. Bij elke letter hadden ze beroepen 

bedacht, zelfs bij de Q en de X! Door goed samen te werken kom je verder.  

Ook kregen we bezoek in de klas van iemand van de douane, een reservist en een illustrator. Het 

was leuk en interessant om meer te weten te komen over deze beroepen.   

We zijn naar de bibliotheek geweest voor de Talententester. De kinderen moesten door middel van 

een quiz erachter komen waar ze goed in zijn of waar hun interesse ligt. Er moesten ook nog 

opdrachten gedaan worden met boeken over beroepen. Het was een erg geslaagde middag.  In onze 

klas zitten veel “geldwolven”, “smulpapen”, en “sporthelden”.  

We lazen voor aan de kleuters bij de flamingo’s en vlinders, dit vonden zowel de kleuters als de 

kinderen uit groep 7 erg leuk!  

Als afsluiting deden we een fotospel. Hiervoor waren foto’s van meesters en juffen in een ander 

beroep geplaatst. Juffen waren opeens tattoo-artiest, dolfijnen trainster, honden uitlaatster of 

rockster. Meesters veranderden in pizzabakker, astronaut of bouwvakker! De kinderen gingen 

enthousiast aan het speuren naar de foto's en bedenken welke beroepen er te zien waren en welke 

meester of juf er op de foto stond, dat was niet altijd even makkelijk te zien.  

Al met al een heel geslaagde Kinderboekenweek en hopelijk stimuleert het de kinderen ook om thuis 

af en toe eens lekker te lezen!  

 

Groep 7B  

Het hoogtepunt van de afgelopen periode was toch wel de kinderboekenweek. Zo hebben de 

leerlingen de talententester gedaan. De uitslagen gaven een indruk van de diverse talenten en met 

deze informatie kon er richting een bepaald beroep gepraat worden.   

Twee echte douaniers vertelden op leuke wijze over hun beroep. De kinderen luisterden 

geïnteresseerd naar de ”avonturen” van deze beambten. Het tasje van echt krokodillenleer en 

de, niet van echt te onderscheiden, nepartikelen maakten indruk.  



Ook kwam er een echte archeoloog in de klas die een hele koffer vol zeer oude vondsten meebracht. 

Het voelt heel bijzonder om iets in je handen te houden dat duizenden jaren oud is.   

Ook de reservist maakte indruk. Zij vertelde in vol uniform wat zij allemaal deed om in geval van 

nood ons leger bij te staan. Wat een spannende baan is dat !  

Met een hele leuke speurtocht sloten we de kinderboekenweek af.  

Na de herfstvakantie hebben we een goede start gemaakt en alle vakken weer opgepakt. Vooral de 

lessen over onze Vreedzame School zijn bijzonder. Het valt op dat de kinderen er op een hele goede 

manier mee om gaan. Ze praten al erg verstandig over conflicten, belangen, respect, de grondwet en 

nog veel meer. Binnenkort (dinsdag 2 november) wordt er een informatieavond gehouden over dit 

vak. Ik hoop u dan te zien.  

Vriendelijke groet van meester Arjo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Ik ben er nog niet, maar ik ben verder dan ik gisteren was 

 

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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