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Gouden weken en Kanjertraining
De eerste zes weken van het schooljaar zijn voorbij en komende week gaan we afspraken per groep maken over
hoe we met elkaar om willen gaan. Dit zullen afspraken zijn op de Kanjermanier. Dus niet van wat NIET mag
(regels), maar wat wij graag willen zien met elkaar (afspraken). Na de herfstvakantie beginnen we met de officiële
lessen van de Kanjertraining, we hebben natuurlijk deze periode heel veel
aandacht geschonken aan groepsbinding, saamhorigheid en kanjertraining,
maar na de vakantie beginnen we uit het boek.

(strip)boekenmarkt
Woensdag 10 oktober was de (strip) boekenmarkt. Er waren een aantal
kinderen die hun (strip) boeken verkochten en er waren ook veel klanten,
ouders/verzorgers, andere leerlingen en meester en juffen. Het was een
geslaagde markt, lekker in het zonnetje op het plein! Het was zeker voor
herhaling vatbaar. Meer foto's staan op onze website www.obszuid.nl

Bezoek groep 4 aan de bibliotheek
Afgelopen donderdag is groep 4 naar de bibliotheek geweest. Ze moesten
daar in groepjes verschillende opdrachten uitvoeren. Het was erg leuk en
interessant! We vinden het als school fijn en belangrijk dat de kinderen plezier hebben en houden in het lezen en
daarom hebben we een driejarig samenwerkingsverband met de bibliotheek (DBOS).

Voorleeswedstrijd
In de groepen zijn de kinderen druk bezig met de voorleeswedstrijd, aankomende woensdag (17 oktober) zullen
de winnaars het tegen elkaar opnemen in de finale. Een officiële jury zal dan bepalen wie de schoolwinnaar wordt
en wie onze school mag vertegenwoordigen in de volgende ronde. We wensen alle deelnemers heel veel plezier
en succes!!

Peuterspeelzaal Doomijn
Op de locatie van peuterspeelzaal Doomijn aan de Oranje Nassaulaan in Wolvega werd donderdagmorgen het
boek ‘Ik wil de maan’ voorgelezen door Annemerije Brandsma van de bibliotheek Zuidoost Friesland.
Het verhaal ging over een mol die voor het eerst de maan zag en deze wil proberen te pakken. De
peuters genoten van het verhaal. Ze mochten de bijbehorende knuffels even voelen
Oranje Nassaulaan is een locatie van Doomijn met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.
(bron Stellingwerf) voor foto’s www.stellingwerf.nl

Krentenbaard
Op school is er een leerling die een vorm van krentenbaard heeft.
Krentenbaard is een besmettelijke infectie van de huid door een bacterie.
Krentenbaard komt het meest voor bij kinderen onder de 12 jaar.
De infectie zit meestal rond de neus of mond. Op de huid ontstaan wondjes, rode plekjes of blaasjes met gele
korstjes, die soms jeuken. Probeer te voorkomen dat uw kind de plekjes aanraakt of eraan krabt.
Zorg dat uw kind regelmatig de handen wast met gewone zeep. Droog de handen goed af.
Houd de nagels schoon en kort. Was uw kind één keer per dag met zeep. Droog uw kind daarna goed af.
Met een antibioticumcrème geneest de huid sneller.
In de link staat informatie over krentenbaard, hoe te voorkomen en hoe te behandelen.
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen
_en_antwoorden_krentenbaard

Plein
afgelopen donderdag hebben een aantal vrijwilligers die mee hebben geholpen aan het ontwikkelen van het plein
en de pleincommissie een overleg gehad over wat we allemaal nog willen doen.
Aan de sportlaankant
Op korte termijn gaan we de dode beuken in de heg vervangen (dat gaat een bedrijf begin november doen), een
moestuintje maken van de tegels die we nog hebben liggen. We gaan de kastanje palen aan de kant van de
Sportlaan invlechten met takken en planten. Zo kunnen de kinderen zich op den duur hierachter verstoppen. Ook
gaan we een voerdertafel maken en plaatsen bij de kleuters, zo kunnen ze mooi naar buiten kijken hoe de vogels
eten. En we gaan her en der graszaad zaaien om kale plekken te voorkomen.
Aan de Mr Troelstra kant
We gaan de tuintjes om de bomen vullen met bodembedekkers (gaat een bedrijf doen) en we gaan knikkerpotjes
plaatsen.
Het materiaalhok van de kleuters wordt vervangen voor een groter hok (ook voor Doomijn).
Verder worden de screens aan de Sportlaankant in november geplaatst en we hopen eind november te horen of
de drie subsidies die we aangevraagd hebben binnen zijn. Als dit zo is, bestellen we (in overleg) een groot
speeltoestel voor op het plein en kijken we wat er nog meer mogelijk is. Kortom er staat nog veel op de planning.
Zaterdag 27 oktober vanaf 08.00 uur gaan we het volgende doen:
Graszaad zaaien op kale plekke
Een groentetuin maken van de overgebleven tegels
De kastanjepalen dichtvlechten
Een voedertafel maken voor de kleuters
Knikkerpotjes plaatsen op het plein
Wie wil ons zaterdag 27 oktober helpen? Geef je op bij Rik (directie@obszuid.nl).
Wat moeten we helaas verkopen?
Wie belang erbij heeft, mag contact opnemen met Rik.

Lampionnen maken groep 3 t/m 8
Op de ouderhulplijst stond dat het maken van lampionnen op vrijdag 9 november is, dit hebben wer veranderd in
vrijdag 2 november. Anders moeten de kinderen te gehaast de lampion afmaken. Nu hebben ze 2 keer om een
prachtig exemplaar te maken. We hopen dat de ouders/verzorgers die zich via de ouderhulplijst hebben
opgegeven wel kunnen op vrijdag 2 november. U hoort hier in de volgende nieuwsflits (vrijdag 19 oktober) meer
over.

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.

Lezen met kinderen
Het is belangrijk dat kinderen, die leren lezen, zoveel mogelijk oefenen met lezen. Op school noemen we dat
leeskilometers maken.
In de kleutergroepen komen de kinderen in aanraking met verhalen uit verschillende boeken, zinnen, woorden en
letters. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheid en op het oefenen van de voorwaarden, die nodig zijn om te
kunnen komen tot leren lezen.
In groep 3 en 4 wordt een groot deel van de week besteed aan technisch lezen.
In groep 5 en 6 wordt dit voortgezet lezen en de nadruk wordt daar steeds meer op begrijpend lezen gelegd.
In groep 7 en 8 gaat het om het begrijpen en doorgronden van teksten.
De leesvaardigheid wordt nu onderhouden, zodat dit op een goed niveau blijft.
Goed kunnen lezen is dus ontzettend belangrijk!
Om het oefenen met technisch lezen te stimuleren, hebben we besloten om naast de reguliere methode Veilig
Leren Lezen en Estafette ook drie keer per week 15 minuten extra te oefenen met lezen. Dit zal voor leerlingen
uit groep 3 t/m 7 zijn.
Dit zal gebeuren op de ochtend van 08.30 uur t/m 09.00 uur.
Er zijn al ouders/verzorgers die zich op hebben gegeven via de ouderhulplijst, maar we zoeken nog meer
mensen. Je kunt je opgeven bij juf Anja (anjasijtsema@obszuid.nl).

Wanneer
01 t/m 5 okt
15-10-18
17-10-18
18-10-18
18-10-18
19-10-18
20 t/m 29
oktober 18
29 okt t/m
2 nov 18
30-10-18
31-10-18
5 t/m
9 nov 18
05-11-18
06-11-18
07-11-18
08-11-18
09-11-18
12 t/m
16 nov 18
12-11-18
13-11-18
14-11-18
14-11-18
14-11-18
16-11-18

Wat
Gouden weken
Zakelijke ouderavond
Voorleeswedstrijd
Teamvergadering
Afsluiting Kinderboekenweek
Thema “Vriendschap”
Groep 1 t/m 4 vrij
Herfstvakantie

Wie
Allen
Allen
winnaars voorronde
Team
Allen

Hoe laat

Groep 1 t/m 4
Groep 1 t/m 8

Hele dag!

Pleinmaterialen Korfbal

Groep 1 t/m 8

In de pauzes of buitengym

MR vergadering
Teamvergadering
Pleinmaterialen Korfbal

MR
Team
Groep 1 t/m 8

19.45-21.30 uur
13.00-14.30 uur
In de pauzes of buitengym

Overleg ICT

13.00-14.30 uur
Juf Anja voor groep 5/6

Oud papier
IB overleg
Teamvergadering
Overleg Cultuur
Pleinmaterialen Korfbal

Meester Carsten en
meester Rik
Oud papier lopers
Juf Marianne
Team
Juf Inge en meester Rik
Groep 1 t/m 8

Teamvergadering
OV vergadering
Managementoverleg
Daltonbijeenkomst
Overleg ‘oud’ leerlingen VO
Sprookje

Team
OV
Meester Rik
Team
Juf Janine
Groep 3 t/m 8

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

Informatie volgt nog!
Onder schooltidj
14.30-16.00 uur
Overdag

18.00-21.00 uur
Hele dag

14.45-15.30 uur
Onder schooltijd
In de pauzes of buitengym

