HRLM is drie jaar! Wat hebben Haarlemmers en bedrijven met het cijfer 3? HRLM dook de stad in en zocht het uit.

Groep 3 is het leukst!
‘Door te leren lezen en schrijven, gaat een wereld voor ze open’
stuk veelzijdiger maakt.” Alle vernieuwingen
en verbouwingen ten spijt, lesgeven aan groep
3 vindt Reneé toch het leukst. Een tip van juf
Reneé voor ouders met een kind in groep 3:
“We beginnen met letters lezen en schrijven,
en daarmee gaat er een wereld voor ze
open. Stimuleer je kind door bijvoorbeeld
een schriftje te kopen waarin ze zelf alle
spannende, nieuwgeleerde letters kunnen
schrijven. Of stop een klein briefje bij het
lunchpakket dat ze zelf kunnen ontcijferen.”
Als Haarlemse school heeft De Zuidwester
tal van uitjes waar je je voor kunt inschrijven,
vertelt Reneé. “We zijn laatst met de klas
naar de Filmschuur geweest, wat een groot
avontuur voor de kinderen was. En via H’art

(www.haarlem-art.nl, red.) kun je je opgeven
voor een rondleiding in Teylers Museum, maar
dat wil iedere school wel, dus het is hopen
op een plekje.” Vanuit De Zuidwester zelf
worden ook activiteiten georganiseerd die de
kinderen met hun Haarlemse achtergrond in
contact brengen. Zo wordt er ieder jaar een
‘Cultuurweek’ gehouden. Iedere klas geeft er
een andere invulling aan, maar spelend leren
over de historie van Elswout en opgravingen
doen in de duinen zijn leuke voorbeelden. Al
is het voetje-van-de-vloer-parcours op het
eigen plein voorlopig het meest in trek. “We
hebben een openbaar plein, dus na schooltijd
mogen alle kinderen gebruikmaken van het
plein, ook als je hier niet op school zit”,
besluit Reneé. Een mooie gedachte.
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Basisschool De Zuidwester is het afgelopen
jaar, met name van de zomer, behoorlijk
veranderd. Juf Reneé, een van de drie
groepdrie-juffen, is blij en trots. “Het is
ontzettend mooi geworden en de kinderen
zijn erg enthousiast”, vertelt ze glunderend
over het ‘voetje-van-de-vloer-parcours’ waar
ze als pleincoördinator mede-bedenker van
is. De noodlokalen stonden al zo lang op het
plein, dat veel kinderen niet beter wisten
dan dat het vaste lokalen waren. Gelukkig
was ’t het afgelopen jaar zover; een groot
nieuwbouwproject waarmee acht lokalen
en een gymzaal werden gerealiseerd. Reneé:
“We hebben nu ook interne naschoolse
opvang via ‘Op stoom’, wat de school een
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