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Luizencontrole
Vrijdag 2 november hebben de dames van de luizencommissie alle kinderen gecontroleerd. Er werd luizen en
neten gevonden, de ouders/verzorgers van de desbetreffende leerlingen zijn al gebeld. Maar een verzoekje aan
iedereen…. Blijf controleren, kammen en behandelen!! En als je luizen en/of neten hebt gevonden, meld dit dan
even direct bij de leerkracht van uw kind. Verder nog een tip: www.luizenkap.nl. Verder hadden wij de
luizentassen al verwacht, helaas zijn ze nog niet binnen.

Oud papier
Afgelopen dinsdag hebben de heren en dame van de oud papier commissie weer het oud papier bij de weg
weggehaald. Dame en heren bedankt!!! Volgende maand krijgt iedereen een overzicht met de data van 2019.

Koken
Op maandagochtend (van 11.00 uur t/m 12.00 uur) en donderdagochtend (van 11.00
uur t/m 12.00 uur) koken wij met kinderen van groep 1 t/m 8. We hebben groepjes
gemaakt van maximaal 4 kinderen per keer en gooien de groepen door elkaar
(bijvoorbeeld leerlingen van n groep 1, 2, 5, 6 bij elkaar en leerlingen van groep 3, 4, 7,
8 bij elkaar). De moeder van Frank Jan helpt de kinderen hierbij. De eerste groepjes
hebben afgelopen week al gekookt en het was super leuk om te doen. We zoeken nog
meer hulpouders, geef je op bij juf Janine (janineveldhuizen@obszuid.nl)

Lampionnen maken groep 3 t/m 8
Vrijdag 2 november hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 lampionnen gemaakt met
elkaar. Elke leerling kon kiezen welke van de vier voorbeeldlampions hij of zij wilde
maken. Daarnaast mocht iedereen zijn eigen creativiteit erop los laten, dus zijn het prachtige lampions geworden.
Er waren veel hulpouders die de leerkrachten en de kinderen ondersteund hebben. Het was een gezellige
middag en wij kijken er met veel plezier op terug.

Lezen met kinderen
We zijn afgelopen weken begonnen met het lezen met kinderen van groep 4 t/m 7. Wij vinden dit erg belangrijk
voor het leesproces, het leesniveau en het leesplezier. Daarom zijn we blij dat zoveel ouders/verzorgers ons
helpen met het lezen. Ouders bedankt!!

Oproep!
Hallo ouders/verzorgers,
Kerst lijkt nog heel ver weg, maar voor je het weet is het weer zo ver.
Wij willen graag iets doen met glazen potjes versieren. Hiervoor hebben we wel
glazen potjes nodig, nl. twee per kind.
Op dit moment zijn er te weinig glazen potjes op school.
Zou u alvast willen beginnen met sparen?
Het liefst een potje ter grote van een pindakaaspotje zodat er gemakkelijk een waxinelichtje in past.
Bij voorbaat dank!
De kerstcommissie.

Sprookje
Vrijdagmorgen 16 november gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar het jaarlijkse sprookje. Groep 7&8 gaan
op de fiets. We vertrekken om 08.30 uur en het begint om 09.00 uur. Om ongeveer 11.00 uur is het afgelopen.
Op dit moment hebben we nog niet genoeg vervoer voor groep 3 t/m 6. Dus wie kan er rijden??
Geef je op bij Rik (directie@obszuid.nl).

Contactgesprekken
Maandag 19 november (middag en avond) & dinsdag 20 november (middag) zijn de gezamenlijke
contactmomenten voor de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8. Wij verwachten hierbij alle ouders/verzorgers.
Het onderwerp van het gesprek is de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
Deze ontwikkeling volgen we elke dag in de klas maar ook via ons volgsysteem KANVAS. Dit hoort bij onze
methode Kanjertraining. De leerkrachten hebben een vragenlijst over elke leerling ingevuld en de leerlingen van
groep 3 t/m 8 hebben afgelopen week ook vragen beantwoord. Dit is om te zien hoe de vriendschappen en
samenwerking wordt ervaren door de leerlingen in die groepen.
Tijdens de gesprekken van groep 7&8 gaat juf Janine naast de sociaal emotionele ontwikkeling, ook de
Plaatsingswijzer bespreken en gaan we het hebben over het Voortgezet onderwijs.
De leerlingen van groep 8 zijn ook uitgenodigd om tijdens het gesprek aanwezig te zijn.
Misschien zijn er ook wel ouders/verzorgers die op de middag kunnen. We kunnen op maandag al gesprekken
voeren vanaf 14.20 uur. Dat zorgt ervoor dat er minder gesprekken op de avond zijn en dat er dus minder kans is
dat de gesprekken uitlopen.
Juf Ankie kan ook op dinsdagochtend (08.30-11.30 uur) gesprekken voeren en meester Carsten kan op de
dinsdagmiddag (12.30-14.00 uur) gesprekken voeren.
Wij willen graag voor woensdag 14 november weten wie op de (maandag of dinsdag) middag of juist
alleen op de (maandag) avond kan. Of wie op de dinsdagochtend bij juf Ankie (08.30-11.30 uur) of bij
meester Carsten op dinsdagmiddag (12.30-14.00 uur) kan.
De indeling komt via de mail op vrijdag 16 november

Kanvas
Op obs Zuid hechten we veel waarde aan sociale veiligheid. We gebruiken daarom de Kanjertraining, om de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen en waar nodig te sturen.
We zijn begonnen met de Gouden Weken en geven nu elke week een les uit de Kanjertraining.
Om de ontwikkeling van de kinderen op sociaal gebied bij te houden, vullen we tweemaal per jaar het Kanvas
leerlingvolgsysteem in. Dit is in november en eind april. Aan de hand daarvan vinden gesprekken met alle ouders
plaats, om de resultaten en de ervaringen van ouders/leerkracht te delen. Wij ervaren dit als waardevolle
gesprekken!
De leerkrachten van alle groepen hebben een docentenvragenlijst ingevuld over elk kind. Vanaf groep 5 vullen de
kinderen ook een leerlingenvragenlijst in en een sociogram. Zo krijgen de leerkrachten een helder beeld van hoe
een kind zich voelt, gecombineerd met het beeld van de leerkracht.

Versiercommissie
Een groot aantal ouders/verzorgers heeft zich opgegeven via de ouderhulplijst om de school te versieren in
verschillende thema’s. Ook zijn er ouders/verzorgers geweest die alleen met Sinterklaas en Kerst willen
versieren. Dit vinden wij natuurlijk super!
In overleg met juf Janine en een aantal vrijwilligers zijn een aantal versierdatums afgesproken.
Voor Sinterklaas is dat maandagmiddag 18 november vanaf 12.30 uur (daarbij zijn jongere broertjes en zusjes
ook welkom). Voor Kerstmis is dat maandagavond 10 december vanaf 19.00 uur (let op dit was eerst
donderdagavond 6 december!).
We hebben deze datum veranderd omdat Sint dan wel heel snel moet vertrekken en zo kunnen kinderen nog
even nagenieten van het Sinterklaasfeest.
Als er nog ouders zijn, die zich nog niet hebben opgegeven, maar toch willen helpen, geef dat dat even door aan
juf Janine (janineveldhuizen@obszuid.nl)

Voorlichting Voortgezet Onderwijs
De ouders/verzorgers van de groep 8 leerlingen worden uitgenodigd voor een informatieavond over Voortgezet
Onderwijs. We organiseren deze avond samen met de Dorpsschool en de Heidepolle. We hebben het Linde
College en Terra Wolvega uitgenodigd om hun verhaal te doen.
Deze avond is gepland op dinsdag 11 december en zal op de Heidepolle plaatsvinden.
Noteert u alvast deze datum in uw agenda.

Bezoek synagoge Zwolle
De kinderen die gekozen hebben voor GVO gaan in het kader van het thema Jodendom een bezoek brengen aan
een synagoge. Deze synagoge staat in Zwolle en ze gaan er in de trein heen. Meester Rik en een ouder gaan
mee als begeleiding. Esri uit groep 8 heeft deze excursie geregeld en de anderen hebben het vervoer geregeld.
Het is erg leuk om zo op excursie te gaan. De ouders van de desbetreffende kinderen hebben hierover al een
mail ontvangen.

Veiligheidsweek
Volgende week hebben we een veiligheidsweek georganiseerd op school. Deze week zal er als volgt uitzien:
Op maandag krijgen we bezoek van de brandweer.
Op dinsdag komen ambulancemedewerkers een bezoek aan de school brengen.
De woensdag staat in het teken van de politie, we krijgen dan bezoek van de wijkagenten. En donderdag wordt er
een ontruimingsoefening gehouden. De leerlingenraad zal extra goed opletten en 's middags tijdens hun
vergadering feedback hierop geven.
Daarnaast zal er in groep 7/8 aandacht worden geschonken aan cyberpesten en sexting, uiteraard wordt hierbij
rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.

Ophalen van kinderen uit groep 1&2
Als team en MR hebben we overleg gehad over het veilig naar huis laten gaan van de kleuters. Aangezien we op
dit moment 2 uitgangen op school hebben ( zowel aan de Sportlaan als aan de Mr. Troelstrastraat) en aan het
einde van de dag (bijna) alle kinderen met of zonder fiets door de uitgang aan de Mr. Troelstrastraat gaan, is het
niet altijd even overzichtelijk. Dit komt ook omdat sommige ouders/verzorgers op het plein zitten, sommige bij het
hek, sommige bij het kruispunt met de Oranje Nassaulaan, enz.
Daarom hebben wij besloten dat juf Ankie (als de bel is gegaan) de kleuters naar het podium (verhoging om de
boom) brengt en daar kunnen de ouders/verzorgers van de kleuters hun kind vandaan halen. Daarna kunnen zij
zelf bepalen of ze dan via de uitgang aan de Sportlaan of via de uitgang aan de Mr. Troelstrastraat gaan.
Dit betekent dat de ouders/verzorgers zich op het plein mogen/moeten verzamelen bij het podium, want daar
vindt de ‘overdracht’ plaats. Dit zal volgens ons het overzicht en daardoor de veiligheid verhogen. Deze nieuwe
afspraak gaat in op maandag 12 november.

Paaltjes
De paaltjes aan de Mr. Troestrastraat zijn verwijderd, dit betekent dat er meer ruimte voor omwonenden is om
hun auto te parkeren. En er is ook meer ruimte om elkaar te passeren in de auto.
Ook zorgt het ervoor dat er meer ruimte op de stoep is voor de kinderen om via deze stoep naar school te gaan
of juist naar huis.
Maar de ruimte voor de ingang van het hek blijft voor de school een ‘tut en erut’ plaats. Dus met andere woorden,
als er ouders met de auto komen, niet voor de ingang bij het hek parkeren, maar alleen laden en lossen.
We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen op de fiets of lopend komen, dit is gezonder en veiliger. Als er
wel mensen willen parkeren, dit kan op verschillende plekken, op de parkeerplaats van de Breuningslaan of in de
parkeerhavens aan de MR. Thorbeckestraat. Ook is er in de straat het woordje school gestraat, zodat iedereen
rekening kan houden met het feit dat er een school is. We zijn nog met de gemeente in overleg over het veiliger
maken van de Oranje Nassaulaan.
Wanneer
12-11-18
13-11-18

Wat
Brandweer op bezoek
Groepsbesprekingen groep 3, 4
en 7/8

13-11-18
13-11-18
14-11-18
14-11-18
14-11-18
14-11-18
15-11-18
16-11-18
19-11-18

Ambulance op bezoek
OV vergadering
Politie op bezoek
Managementoverleg
Daltonbijeenkomst
Overleg ‘oud’ leerlingen VO
Ontruimingsoefening
Sprookje
Rapportmiddag en avond
Thema Sociaal emotioneel
School in Sinterklaas sferen
versieren
Groepsbesprekingen groep 1/2,
en 5/6

19-11-18
20-11-18

20-11-18
22-11-18
23-11-18
26-11-18
27-11-18
28-11-18

30-11-18
03-12-18
04-12-18
04-12-18
04-12-18
06-12-18
10-12-18
10-12-18
11-12-18
12-12-18

Rapportmiddag
Thema Sociaal emotioneel
Teamvergadering praktisch
Bezoek groep GVO aan
synagoge Zwolle
Juf Inge vrij
Teamvergadering inhoudelijk
Dalton regiobijeenkomst

Overleg groep 1 t/m 3
Teamvergadering praktisch
Sinterklaas!
Oud papier
MR vergadering
Teamtraining ICT overgang naar
sharepoint
Juf Inge vrij
School in Kerstsferen versieren

Wie
Alle groepen
Juf Marianne met juf
Anja, juf Lieselotte en juf
Janine
Alle groepen
OV
Alle groepen
Meester Rik
Team
Meester Rik
Alle groepen
Groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Hoe laat

Versiercommissie en
andere vrijwilligers
Juf Marianne met
meester Carsten en juf
Ankie
Groep 1 t/m 8

Vanaf 12.30 uur

Team
Kinderen uit groep 8 die
GVO hebben gekozen
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
Team

14.15-15.00 uur
09.00-13.00 uur

Juf Anja voor groep 4
Versiercommissie en
andere vrijwilligers
Voorlichting Voortgezet onderwijs Ouders/verzorgers
op de Heidepolle
groep 8
IB overleg
Juf Marianne

Hele dag
Juf Birthe voor groep 7/8

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

Juf Birthe voor groep 5/6

Zie stukje hierboven

Hele dag
14.45-16.15 uur
Hele ochtend

14.45-16.00 uur
14.45-15.30 uur
Hele dag!
18.00-20.00 uur
19.45-21.30 uur
15.45-16.45 uur
Hele dag
Vanaf 19.00 uur
’s avonds
Info volgt nog
Hele dag

Juf Janine en juf Anja
Juf Inge voor groep 4
Juf Birthe voor groep 7/8
Team
Team
Meester Rik
Groep 5 t/m 8

Hele dag

Allen

’s avonds
Info volgt nog
Hele dag

12-12-18

Opleiding Dalton coördinatoren

13-12-18
17-12-18
19-12-18
19-12-18
19-12-18

Teamvergadering inhoudelijk
Teamvergadering praktisch
Managementoverleg
Kerstconcert Linde College
In de ‘Kerk op de Hoogte’
Kerstviering

20-12-18

Groep 1&2 vrij

Gemaakte spullen kunnen
’s ochtends opgehaald worden.

21-12-18
21-12-18

Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 5 t/m 8 vrij

Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

14.45-16.15 uur
14.45-15.30 uur
Hele dag
11.00-12.00 uur

Hele dag
Vanaf 12.30 uur

