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Informatieavond groep 1&2
Afgelopen maandag was de informatieavond voor groep 1&2, de eerste ronde was voor de ouders/verzorgers
van groep 1 en de tweede ronde was voor de ouders/verzorgers van groep 2. Juf Ankie en juf Zwaantje hebben
veel ouders/verzorgers gezien en gesproken. Het was een waardevolle avond en we kijken er met zijn allen met
een goed gevoel op terug. Ouders/verzorgers bedankt voor jullie komst!

Gouden weken – groepsvorming
De eerste 6 weken van het schooljaar zijn erg bepalend voor de groepsvorming van de nieuwe groepen. Daarom
geven wij als school veel aandacht aan deze groepsvorming, door elke dag een activiteit te doen waarbij
samenwerking, respect voor elkaar en elkaar leren kennen centraal staan. De activiteiten staan allemaal in het
teken van Kanjertraining, maar met de reguliere lessen wordt pas na de herfstvakantie gestart.

Groep 1 en 2 op stap.
Donderdag 4 oktober zijn de kleuters op stap geweest in het kader van de Gouden Weken. We zijn rond 8.45 uur
vertrokken naar Appelscha om daar het Kabouterpad te lopen. Alle kinderen waren reuze benieuwd of ze ook
echte kabouters zouden aantreffen. De kinderen werden in groepjes van 5 verdeeld en aan de hand van een
verhaal, zijn ze op zoek gegaan naar de kabouters. De grote kabouters met de rode muts hadden allemaal een
opdracht die ze samen moesten uitvoeren. De 1e opdracht was het schminken van de gezichten en het opzetten
van een rode puntmuts. Er stonden toen ineens 24 kabouters met rode neuzen en wangen en een rode
puntmuts. Na ongeveer anderhalf uur lopen en zoeken waren de kinderen weer terug. De kinderen mochten de
rode muts meenemen en kregen allemaal als beloning een mooie kabouterspeld. We hebben daarna op de
speelweide geluncht en konden de kinderen zich heerlijk uitleven op de speelweide. Om 14.15 uur waren we
terug op school: moe, smerig, maar wel voldaan. Meer foto’s staan op onze website.

Ouderhulplijst en (nieuwe) adresgegevens
Wilt u de ouderhulplijst (zie bijlage) invullen? Dit geldt ook voor eventueel (nieuwe) adresgegevens (zie bijlage).
Het mag uitgeprint worden, maar ook via de mail (mailen naar Rik). Vergeet iedereen niet lid te worden op
klasbord (groep van eigen kind en de grote oudergroep). Dit staat ook in de bijlage.

Oud papier
Afgelopen dinsdag is het oud papier weer bij de weg opgehaald. Dit keer stond er niet zo gek veel. We hebben
vier containers weten te vullen. Ook de ‘vaste’ container staat weer bij de Breuningslaan. Hier kan iedereen de
hele week oud papier inleveren, de sleutel is op school verkrijgbaar. We willen de heren en dame bedanken voor
het lopen!

Luizen
In groep 4 en 5/6 zijn luizen en neten gevonden. Wil iedereen zijn eigen kind goed controleren en bij het vinden
van luizen en neten dit melden bij de leerkracht en direct beginnen met behandelen?? Woensdagmorgen om
08.30 uur komen de dames van de luizencommissie pluizen!
Dames van de luizencommissie (alvast) bedankt!!

De Kinderboekenweek is geopend!
Het thema is Kom erbij! De meesters en juffen hebben tijdens de opening een toneelstukje opgevoerd over lezen,
vriendschap, spelen en Kom erbij!! Daarna hebben de juffen en meesters samen met de kinderen het lied
gezongen en lekker gedanst.

Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek zullen we in alle groepen (vanaf groep 3) meedoen aan het
voorleeskampioenschap van obs Zuid. Elke groep heeft 1 winnaar en die winnaar zal in de finale lezen tegen de
andere winnaars, die finale is op woensdag 17 oktober.
Lezen
Verder zullen we de nadruk gaan leggen op (voor) lezen. De kinderen van alle groepen zullen aan elkaar gaan
voorlezen.
Bibliotheek bezoek
En donderdag 11 oktober gaat groep 4 naar de bibliotheek in Wolvega. Daar zullen de leerlingen een speurtocht
/ ontdekkingstocht beleven in het thema van de Kinderboekenweek.

Boekenmarkt

Woensdag 10 oktober is er een boekenmarkt op school, voor en door de kinderen. Ze kunnen hun eigen boeken
zelf verkopen (op een kleedje, handdoekformaat) en of zelf leuke boeken kopen. Om half 12 kunnen ze hun
kleedje klaarleggen in de hal. En om kwart voor 12 mogen de kinderen naar de boekenmarkt. Graag zien we de
kinderen van groep 1 t/m groep 4 onder begeleiding van een ouder, opa of oma, of de oppas. Lukt dit niet, geef
dit dan even door aan de leerkracht. Deze kan dan hulp inschakelen van de ‘oudere’ kinderen.
We hebben afgesproken dat alle leesboeken voor 0,50 cent verkocht worden en de stripboeken voor 0,25 cent.
Vaste prijzen om misverstanden te voorkomen. Boeken zijn duur in de winkel, maar als uw kind zijn/ haar boek
goedkoop verkoopt kan het ook weer goedkoop een ander boek kopen. Zo kan iedereen weer een leuk “nieuw”
boek kopen én lezen.
Om te voorkomen dat het vergeten wordt, kunt u uw kind in de week van de boekenmarkt al vanaf maandag een
portemonnee of een envelop met wat geld meegeven naar school (naam erop!) en aan de juf/ meester geven.
Verzamel snel wat boeken die je al uit hebt en kom naar de boekenmarkt!
We hopen op een goede verkoop en we wensen jullie veel leesplezier de komende tijd!

HVO/GVO/Filosofie
Vandaag zijn we begonnen met het geven van HVO (juf Karin), GVO (meester Rik) en Filosofie (juf Janine). HVO
wordt gegeven aan 7 kinderen, GVO aan 6 kinderen en Filosofie aan 11 kinderen. Zowel de leerkrachten als
kinderen waren erg enthousiast! We kijken met zijn allen uit naar de volgende keer op vrijdag 12 oktober.

Koken en bakken met kinderen
Op obs Zuid vinden we handelend leren heel erg belangrijk. Leren door te doen en op die manier sommen in een
context plaatsen. Je weet wat je aan het uitrekenen bent.`
We hebben na onze verbouwing de beschikking over een prachtige, ruime keuken gekregen. Deze keuken willen
we graag gaan inzetten bij ons handelend leren, door in kleine groepjes te gaan bakken en koken met de
kinderen. Dit uiteraard onder toezicht van een (groot)ouder, gericht op groep 1 t/m 8.
Wie lijkt het leuk om mee te denken over deze activiteit en regelmatig te gaan bakken/koken met een klein
groepje? Opgave graag bij juf Janine (janineveldhuizen@obszuid.nl)

Afmelden bij ziekte
Bij deze een vriendelijk verzoek om uw kind bij ziekte af te melden door het telefoonnummer van de school te
bellen. Gelieve dit niet per app of mobiel nummer van de leerkracht te doen, maar via de gebruikelijke route:
0561-615138. Dank!

Nieuwe vlaggenmast
Vanaf vandaag hebben we een nieuwe vlaggenmast gekregen, de leerlingenraad en een aantal leerkrachten
heeft instructies gekregen hoe te vlaggen. De vlag van Comprix kan nu eindelijk gezien worden.

Zakelijke ouderavond
Maandag 15 oktober is onze zakelijke ouderavond en het begint om 19.30 uur.
Voor de pauze zal de OV, de MR en het team vertellen waar ze mee bezig zijn of gaan.
Na de pauze zullen de dames van Doomijn (www.doomijn.nl) vertellen waar hun organisatie voor staat en wat de
mogelijkheden zijn. ook zal Erica Vuist van Veelzeggend (dyslexie en logopedie) (www.veelzeggend.nl) vertellen
wat haar organisatie doet en wat de mogelijkheden zijn. Doomijn zit bij ons in het gebouw en op dit moment
voeren we gesprekken om ook Veelzeggend bij ons in het gebouw te krijgen. De presentaties zullen 30 minuten
duren en in 2 rondes plaatsvinden, zodat niemand hoeft te kiezen.
Iedereen wordt uitgenodigd om op de zakelijke ouderavond te komen! Na afloop is er een hapje en een drankje
voor de aanwezigen.
Kunt u niet, geeft u dit dan even door aan Rik (directie@obszuid.nl)
De agenda staat in de bijlage.

Dag van de leerkracht
Vandaag is de dag van de leerkracht en van Comprix hebben de leerkrachten een heerlijke taart gekregen.
Bedankt Comprix!

Wanneer
05-10-18
08 t/m 12 okt
08-10-18
10-10-18
10-10-18
10-10-18
11-10-18
11-10-18

Wat
Uitje Team, OV en MR
Gouden weken afsluiting!
Teamvergadering
Managementoverleg
Boekenmarkt Kinderboekenweek
Bijeenkomst Cyberpesten
Groep 4 naar bibliotheek
Overleg pleincommissie

15-10-18
15-10-18
17-10-18
18-10-18
18-10-18

Studiedag Comprix
Zakelijke ouderavond
Voorleeswedstrijd
Teamvergadering
Afsluiting Kinderboekenweek
Thema “Vriendschap”
Groep 1 t/m 4 vrij
HERFSTVAKANTIE
Pleinmateriaal korfbal

19-10-18
20 t/m 28 okt
29 okt t/m 2
nov

Wie
Team, OV, MR, Doomijn
Allen
Team
Rik
Allen
Juf Janine
Groep 4
Pleincommissie en
vrijwilligers
Meester Rik
Allen
winnaars voorronde
Team
Allen

Hoe laat

Groep 1 t/m 4
ALLEN
Allen

Hele dag!
Iedereen vrij!
In de pauze korfbal

Vanaf 18.45 uur
14.30-16.00 uur
Hele ochtend
Zie nieuwsflits
19.30-21.00 uur
Onder schooltijd
20.00-22.00 uur
Overdag
Zie nieuwsflits
Onder schooltidj
14.30-16.00 uur
Overdag

30-10-18
31-10-18
5 t/m 9 nov

MR vergadering
Teamvergadering
Pleinmateriaal korfbal

MR
Team
Allen

19.45-21.30 uur
13.00-14.45 uur
In de pauze korfbal

06-11-18
07-11-18
08-11-18
12 t/m 16 nov

Oud papier
IB overleg
Teamvergadering
Pleinmateriaal korfbal

Oud papier lopers
Juf Marianne
Team
Allen

Vanaf 18.00 uur
Op de ochtend
14.45-15.30 uur
In de pauze korfbal

12-11-18
13-11-18
14-11-18
14-11-18
14-11-18

Teamvergadering
OV vergadering
Managementoverleg
Daltonbijeenkomst
Overleg ‘oud’ leerlingen met
Linde College en Terra Wolvega
Sprookje

Team
OV
Rik
Team
Juf Janine

14.45-16.15 uur
20.00-22.00 uur
Hele ochtend
13.00-17.00 uur
Op de middag

Groep 3 t/m 8

09.00-11.15 uur
Meer info volgt nog

16-11-18

