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Voorleeswedstrijd
Vandaag was de finale van ons voorleeskampioenschap. Na de voorrondes in de
klassen, waren er 4 klassenwinnaars. Julia uit groep 3, Ylana uit groep 4, Liam uit
groep 5/6 en Timo uit groep 7/8. Elke winnaar las voor aan de hele school, hun eigen
ouders en aan een vakkundige jury, bestaande uit meester Jan, juf Zwaantje en
Annemerij (onze leesconsulent van de bibliotheek). Nadat iedereen was geweest
ging de jury even beraadslagen en gingen alle kinderen het lied van de
kinderboekenweek zingen en daar hoort natuurlijk ook een dansje bij. De jury vond
dat iedereen prachtig had voorgelezen, maar dat Ylana toch de beste was. Zij kreeg
een boekenbon en de titel, voorleeskampioen van OBS Zuid. De nummers 2 kregen
allemaal een mooie boekenlegger. Timo uit groep 8 mag onze school
vertegenwoordigen in de volgende ronde in de bibliotheek (dit mogen alleen kinderen
uit groep 7&8 zijn). Na het voorlezen zongen de kinderen van groep 1&2 nog een
mooi lied! Prachtig gedaan!!! We willen de voorlezers, hun ouders en de jury
bedanken en natuurlijk juf Elly die alles aan elkaar heeft gepraat! Meer foto's staan op onze website!

Waterwoensdag
Vorig schooljaar hebben we op school ‘waterwoensdag’ ingevoerd. We vinden het belangrijk dat leerlingen
gezond eten en drinken en dit is dan ook een extra stimulans. Wilt u er aan denken om in ieder geval op
woensdag uw kind water mee te geven?

Uitdelen verjaardagskaarten
Om teleurstelling en verwarring te voorkomen willen wij graag dat uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes buiten
school (tijden) worden uitgedeeld. Dit is een activiteit buiten school om, maar kan veel onrust veroorzaken in de
klas. Alvast bedankt!
Dit geldt ook straks voor de Kerstkaarten. Als kinderen de hele klas een Kerstkaart willen geven, geef dan eentje,
die hangen we dan op in de klas.

Luizencontrole
Afgelopen maandag hebben de dames van de luizencommissie de kinderen van de peuterspeelzaal en groep
1&2 gecontroleerd. Er werd een enkele luis en neet gevonden, maar een verzoekje aan iedereen….
Blijf controleren, kammen en behandelen!!
We hopen na de vakantie onze nieuwe luizentassen te kunnen gebruiken.

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 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 plekken
Een groentetuin maken van de overgebleven tegels
De kastanje palen dichtvlechten
Een voedertafel maken voor de kleuters
Zes knikkerpotjes plaatsen op het plein
Wie wil ons zaterdag 27 oktober helpen? Geef je op bij Rik (directie@obszuid.nl).

Pleinmaterialen korfbal
We zouden de eerste 3 weken na de herfstvakantie korfbal materialen krijgen voor op het plein. Dit zou
buurtsportwerk regelen, helaas is er materiaal kapot en komt het nu niet. We krijgen het nu in het voorjaar.

Oud papier container
Elke 1e dinsdag van de maandag halen wij het oud papier op. Maar we hebben ook een vaste container staan op
de parkeerplaats bij de Breuningslaan. Hier kan iedereen zelf zijn oud papier heen brengen. De oud papier
container is door de week geopend van 08.00 uur t/m 16.00 uur. Is hij niet open? Loop dan even de school in.
Groeten namens de oud papier commissie. Jochem Brandsma.

Koken
Op maandagochtend (van 11.00 uur t/m 12.00 uur) en donderdagochtend (van 11.00 uur t/m 12.00 uur) gaan we
koken met kinderen van groep 1 t/m 8. We maken kleine groepjes (maximaal 4 kinderen per keer) en gooien de
groepen door elkaar (bijvoorbeeld leerlingen van groep 1, 2, 5, 6 bij elkaar en leerlingen van groep 3, 4, 7, 8 bij
elkaar). We hebben de moeder van Frank Jan als hulpmoeder, maar het zou heel fijn zijn dat er nog iemand bij
kan zijn. Dus wie lijkt het leuk?? Geef je op bij juf Janine (janineveldhuizen@obszuid.nl).

Lampionnen maken groep 3 t/m 8
We gaan vrijdagmiddag (van 12.30 uur t/m 14.15 uur) 2 november (direct na de herfstvakantie) lampionnen
maken. Elke leerkracht (juf Janine, meester Carsten, juf Inge en juf Elly) maakt een lampion en de kinderen uit
groep 3 t/m 8 mogen kiezen welke lampion ze willen maken. Zo komen alle kinderen door elkaar te zitten. Via de
ouderhulplijst hebben zich 17 hulpouders opgegeven en die hebben vandaag een mailtje ontvangen met
informatie. Als kinderen hun lampion niet af hebben, is dat helemaal niet erg, dan wordt die tijdens de carrousel
op vrijdagmiddag 9 november (tijdens techniek) afgemaakt.
Dit betekent dat op vrijdagmiddag 2 november er geen Engels en geen gym is.
De kleuters (groep 1&2) maken de lampionnen in die week in hun eigen klas.

Bedankt!
Heel veel ouders hebben boeken aan de school geschonken via de Total actie. Dit vinden we super!! Bedankt
hiervoor!!

Zakelijke ouderavond
Afgelopen maandag was onze zakelijke ouderavond. Er waren (inclusief, OV, MR en team) zo’n 50 mensen op af
gekomen. De jaarverslagen van de OV, MR en school werden toegelicht en ook de plannen voor het komende
jaar werden besproken. Ook werd het financiële gedeelte over het afgelopen schooljaar besproken door de
penningmeester en de begroting voor het komende jaar. Er werd afscheid genomen van enkele leden van de OV,
Jeanet de Vries (kon helaas niet aanwezig zijn) en Carola kregen van de OV een bloemetje en een waardebon.
Na het zakelijke gedeelte waren er 2 gastsprekers, Veelzeggend (logopedie en dyslexie) en Doomijn. Met
Veelzeggend zijn we in gesprek om ervoor te kunnen zorgen dat zij ook een plekje in ons gebouw kunnen krijgen.
Doomijn zit al in ons gebouw. Beide organisatie gaven veel nuttige informatie voor de belangstellenden! Na de tijd
kon iedereen nog genieten van een hapje en een drankje. We willen de OV en MR bedanken voor het
organiseren van deze avond, ook de gastsprekers natuurlijk, maar bovenal de ouders/verzorgers die aanwezig
waren.

Lezen met kinderen
Na de herfstvakantie starten we met lezen voor de leerlingen van groep 4 t/m 7 (groep 3 leest met de eigen juf en
hulp en groep 8 is de hulp van groep 4 t/m 7). We lezen op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 uur t/m
08.45 uur.
We starten op woensdag 31 oktober en we houden ermee op op vrijdag 14 december. Na de Kerstvakantie
pakken we het weer op. We hebben al een aantal mensen die zich op hebben gegeven (via de ouderhulplijst en
via klasbord), maar hoe meer mensen helpen, hoe beter!! Je kunt je opgeven bij Rik.

We wensen iedereen een prettige Herfstvakantie en we
zien iedereen graag terug op maandag 29 oktober!!

Wanneer
20 t/m 28
oktober 18
29-10-18
30-10-18
31-10-18
31-10-18
01-11-18
01-11-18
02-11-18
05-11-18

Wat
Herfstvakantie

Wie
Groep 1 t/m 8

Hoe laat

Meester Rik afwezig
MR vergadering
Starten met lezen
Teamvergadering
Meester Rik afwezig
Overleg versiercommissie
Lampion knutselen
Overleg ICT

Hele dag
19.45-21.30 uur
08.30-08.45 uur
13.00-14.30 uur
Hele dag
14.15-15.00 uur
Hele middag
13.00-14.30 uur
Juf Anja voor groep 5/6

06-11-18
07-11-18
07-11-18

Oud papier
IB overleg
Dalton coördinatoren cursus in
Deventer

08-11-18
09-11-18
12-11-18
13-11-18

Teamvergadering
Overleg Cultuur
Teamvergadering
Groepsbesprekingen groep 3, 4
en 7/8

13-11-18
14-11-18
14-11-18
14-11-18
16-11-18
19-11-18

OV vergadering
Managementoverleg
Daltonbijeenkomst
Overleg ‘oud’ leerlingen VO
Sprookje
Rapportmiddag en avond
Thema Sociaal emotioneel
Groepsbesprekingen groep 1/2,
en 5/6

Meester Rik
MR
Leesouders en gr. 4 t/m 8
Team
Meester Rik
Versiercommissie
Groep 3 t/m 8
Meester Carsten en
meester Rik
Oud papier lopers
Juf Marianne
Juf Janine en juf Anja
Juf Inge voor groep 4
Meester Rik voor groep
78
Team
Juf Inge en meester Rik
Team
Juf Marianne met juf
Anja, juf Lieselotte en juf
Janine
OV
Meester Rik
Team
Meester Rik
Groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Juf Marianne met
meester Carsten en juf
Ankie
Groep 1 t/m 8

Invaller voor groep 5/6

Juf Anja voor groep 4
Team
Juf Anja en juf Inge
Juf Inge voor groep 4 en
meester Rik voor groep
7/8
Leerkrachten groep 1-3
Team
Allen
Oud papier lopers
MR leden

Hele dag
14.45-16.15 uur
Hele ochtend

20-11-18

20-11-18
26-11-18
27-11-18
28-11-18

Rapportmiddag
Thema Sociaal emotioneel
Juf Inge vrij
Teamvergadering inhoudelijk
Dalton regiobijeenkomst

30-11-18
03-12-18
04-12-18
04-12-18
04-12-18

Overleg groep 1 t/m 3
Teamvergadering praktisch
Sinterklaas!
Oud papier
MR vergadering

18.00-21.00 uur
Hele dag
Hele ochtend

14.45-15.30 uur
Onder schooltijd
14.45-16.15 uur
Invaller voor groep 7/8

20.00-22.00 uur
Hele dag
13.00-17.00 uur
Op de middag
09.00-11.30 uur
Na 14.15 uur

Na 14.15 uur

14.45-16.00 uur
14.45-15.30 uur
Hele dag!
18.00-20.00 uur
19.45-21.30 uur

