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De lokalen zien er in deze tijd van het jaar altijd gezellig uit. De herfsttafels en kleurige
lampionnetjes hebben alweer plaats gemaakt voor de sinterklaasversiering en een dag na
het bezoek van de goedheiligman
worden de kerstbomen alweer
tevoorschijn getoverd. De
organisatie van beide feesten is
onlangs weer besproken in de
ouderraadvergadering en we
mogen ons gelukkig prijzen met
zo’n groep actieve ouders, die
altijd bereid zijn om te helpen.
Vorige week woensdag vond de
pietenochtend plaats van de
kleuters en waren er weer vele
ouders actief die assisteerden bij
de vele spelletjes in de lokalen,
gangen en in de speelzaal.



Op dinsdag 6 december hebben de kinderen een vrije dag en de leerkrachten een
studiedag. De leerkrachten van de onderbouw bezoeken een workshop van de
kleuteruniversiteit en de bovenbouwleerkrachten volgen een techniekworkshop over
Robotica.



In februari 2015 kreeg onze school te horen dat het schoolbestuur de Petrusschool wilde
laten fuseren met de Jozefschool. Na heftig verzet van de ouders van de Jozefschool heeft
men hier van afgezien en in oktober 2015 werd bekend dat er een voorgenomen besluit lag
om de Zuidwester te laten fuseren met de Spinmolen of de Springplank. In februari 2016
kwam ook de Petrusschool in zicht als mogelijke fusiepartner. Na talloze overlegrondes
heeft de SKOV besloten om deze beide scholen niet te laten fuseren maar om de
Zuidwester op te heffen en binnen twee jaar te integreren in de Petrusschool. Zoals het er
nu naar uitziet krijgen de groepen 1 t/m 4 van de Zuidwester met ingang van het nieuwe
schooljaar een plekje in onze school en komen een jaar later de overige drie groepen naar
onze school.



Op alle scholen zijn twee
vakleerkrachten muziek actief. In
de onderbouw wordt sinds dit jaar
les gegeven door juffrouw Linda
Bond, die jarenlang aan onze
school verbonden was en in de
bovenbouw is Marjan Molenaar de
vakdocent. De kinderen van de
hogere groepen lieten elkaar op
vrijdag 11 november horen wat ze
ingestudeerd hadden. Er werd met
veel enthousiasme muziek gemaakt
door de kinderen.



Juffrouw Anna gaat half december met zwangerschapsverlof en haar taken worden tot
het eind van het schooljaar overgenomen door Marian Tuijp. Ook in groep 7A komt er na
de kerstvakantie een wisseling van de wacht omdat juffrouw Marilou met
zwangerschapsverlof gaat. Haar vervangster is Amanda Schokker, die vorig jaar al een
jaar lang meester Froek heeft vervangen in groep 7. Ze staat nu op donderdag en vrijdag
in groep 4 ter vervanging van Annemarie Karhof, maar die komt in januari weer terug van
zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Tenslotte begroeten we Michelle Veerman
(ma/di/wo) en Willemijn Veerman (do/vr) als de nieuwe leerkrachten van de
instroomgroep, die we in januari starten en waarin de instroomkinderen van de
Zuidwester worden geplaatst. We wensen de nieuwe leerkrachten veel succes!



Vorige week dinsdag en donderdag werden er ’s avonds in onze school EHBO-examens
afgenomen bij alle leerlingen van groep 8. In de voorafgaande weken hebben de kinderen
de nodige theorielessen gehad en
werden er in de aula praktijklessen
gegeven.We willen de leerkrachten
van de groepen 8 en juffrouw Afra
Veerman bedanken voor hun inzet
evenals de ouders die vele ochtenden
hebben meegeholpen. De 30 leden van
de plaatselijke EHBO-vereniging
verdienen een pluim voor hun
deskundige hulp bij de afname van de
examens. Tenslotte is een felicitatie op
zijn plaats voor de 69 leerlingen van
de groepen 8ABC die allemaal
geslaagd zijn voor hun examen!



Op maandagochtend 5 december zal Sinterklaas onze school weer vereren met zijn
aanwezigheid. Rond de klok van half negen worden de Goedheiligman en zijn pieten op
ons plein verwacht, waar zo’n 370 kinderen hem zullen verwelkomen. We zijn benieuwd
hoe de Sint en zijn pieten dit jaar weer naar onze school zullen komen en we verzoeken de
ouders vriendelijk om plaats te nemen op de stoep aan de overkant van de straat, zodat
de kinderen alles goed kunnen zien.
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