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Nieuws vanuit de peuteropvang.
De groep breidt zich al lekker uit, sinds kort spelen Rocky en Jorden ook bij ons op de groep. Wij wensen ze veel
speelplezier.
Met Sint-Maarten hebben de kinderen prachtige lampions gemaakt, deze hebben ze bij alle klassen even laten
zien en een liedje gezongen.
Bij de kleuters gingen wij ons liedje zingen die ze nog niet konden en de kleuters gingen voor ons een liedje
zingen die wij niet kenden. Op het einde kregen we allemaal wat lekkers.
We kijken er naar uit om samen met de kinderen van school het Sinterklaasfeest te vieren.
Daarom zijn wij niet maandag 3 december aanwezig, maar dinsdag 4 december. Sint en Piet komen dan even bij
ons op visite en we gaan zelf pietjes worden en pietengym doen in het speellokaal. De papa’s en mama’s mogen
vanaf 11:30 uur ook even mee feesten.
Nieuws vanuit de Bso:
In de herfstvakantie zijn de bso kinderen van de Paulus Potterstraat bij ons wezen spelen. Die dag hebben ze
heerlijke cupcakes gebakken, die ze later in de middag versierd hebben met fondant. Wat een feest maar
tegelijkertijd ook een knoeiboel.
Ook konden ze van een dennenappel een uiltje maken.
Het was een leuke gezellige dag en alle kinderen hebben zich vermaakt op de bso.
Dinsdag 4 december (van 14:15 - 16:15) is er op de bso een leuke workshop “spelen met motortjes”. Voor deze
workshop mogen ook kinderen van de obs Zuidschool aansluiten die niet op de bso Nassaulaan zitten. Kinderen
vanaf groep 3 kunnen zich ervoor opgeven, maar wees er wel snel bij want vol=vol. U kunt uw kind aanmelden
via de leidsters op de groep of via e-mailadres bso.nassaulaan@doomijn.nl
Wie weet tot dan.
Groeten Ina en Anja

Kiwi stickers
Wij sparen samen met Doomijn stickertjes die op de kiwi staan.
Zoals elk jaar beloont Fruit, een lekkere buit elke deelnemende school met gratis
klasballen!
Het komt erop neer om zoveel mogelijk kiwi-stickers te verzamelen.
150 stickers zijn goed voor 10 ballen.
En wie er 300 verzamelt, krijgt er 20.
Het zou mooi zijn als iedereen gaat sparen, de stickers kunnen ingeleverd worden bij Juf Ankie en/of juf Ina van
Doomijn.

Luizencontrole
Donderdag 15 november hebben de dames van de luizencommissie alle kinderen gecontroleerd. Er werd een
enkele neet gevonden, de ouders/verzorgers van de desbetreffende leerlingen zijn al gebeld. De dames van de
luizencommissie komen in 2019 weer controleren.
Maandag krijgen alle kinderen een luizentas en dat gaat er super strak uitzien, nu hopen dat het allemaal werkt!
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.

Veiligheidsweek
Vorige week was onze veiligheidsweek, maandag kwam de brandweer langs om te vertellen over hun werk en
om hun brandweerwagen te laten zien. De kinderen mochten hierbij in de wagen komen en ze mochten lekker
blussen. Groep 7&8 kreeg een les in brandveiligheid, zodat ze weten wat ze wel mogen doen en wat juist niet in
een (brand) gevaarlijke situatie. Dinsdag zou de ambulance komen, maar die hadden 3 oproepen, dus konden ze
niet komen. Zij komen op een ander moment (in het voorjaar) terug.
Op woensdag was de wijkagente bij ons op school en vertelde over haar werk en de kinderen mochten in de
politiewagen kijken. Het was goed voor alle leerlingen om te leren over de veiligheidsdiensten en over wat dat
nou precies inhoudt. En natuurlijk was het vet leuk om in de verschillende wagens te kijken. We willen de
brandweermedewerkers, de ambulancebroeders en onze wijkagente bedanken voor hun medewerking. Wij
hopen dat de taart lekker heeft gesmaakt. Foto’s staan op klasbord en onze website.

Ontruimingsoefening
Donderdag 15 november hebben wij onze ontruimingsoefening gehad. Het was een tijd geleden dat we voor het
laatst hadden geoefend en Doomijn deed voor het eerst mee. Het ontruimingsplan hangt op verschillende
plekken in de school en gymzaal (die zit ook op ons brandalarm), de leerkrachten weten hoe ze de school
moeten verlaten en waar we op dit moment ons verzamelpunt hebben (parkeerplaats bij de Mr. Thorbeckestraat
(achter de school)). En de leerkrachten weten wat hun rol is en voeren die goed uit.
De oefening is succesvol en rustig verlopen.
We hebben de oefening geëvalueerd in het team, met Doomijn en in de leerlingenraad. We zijn erg kritisch, want
het gaat om veiligheid. We hebben nog een aantal punten die verbeterd moeten worden zoals plattegronden, het
aantal blussers en blusdekens, het volume van het alarm, enz. Een deel kunnen we zelf oplossen, maar een deel
zal Comprix op pakken.
In het voorjaar zullen we weer een (onaangekondigde en onverwachte) oefening doen.

Herhaalde 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
Vrijdag 16 november was het de laatste keer dat we als school konden genieten van het ‘Sinterklaas’ sprookje.
Het stopt namelijk na 70 jaar, dit omdat ze te weinig spelers kunnen vinden. Helaas, maar het is niet anders.
Dit jaar deed namens onze school juf Anja mee. Ze speelde juffrouw Nachtegaal en deed dit fantastisch.
Wij waren trots!! De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben genoten. We willen de ouders die de kinderen van groep
3 t/m 6 in de auto hebben gebracht, bedanken voor hun inzet!! De kinderen van groep 1&2 krijgen op een ander
moment nog een mooie voorstelling, waarschijnlijk bij ons op school.

Contactgesprekken
Maandag 19 november en dinsdag 20 november hebben we met elkaar gesproken tijdens de eerste
oudergesprekken. We hebben het dit keer over de sociaal emotionele ontwikkeling gehad. Dit volgen wij via onze
methode ‘Kanjertraining’ en het daarbij horende volgsysteem ‘Kanvas”.
De leerlingen van groep 5 t/m groep 8 hadden een aantal vragen over vriendschap en samenwerken ingevuld en
ook de leerkrachten hadden vragen over alle leerlingen uit hun eigen groep beantwoord.
Mooi om te zien dat de kinderen zich zelf net zo scoren als de leerkracht.
We hebben deze informatie gedeeld met de ouders/verzorgers. En een groot aantal kinderen van groep 8 waren
bij de gesprekken om mee te praten over hun eigen ontwikkeling. Super!!
Door de ziekte van meester Carsten zijn de gesprekken van maandagavond 19 november, verplaatst naar
dinsdagavond 4 december. Wij zijn blij dat de ouders/verzorgers van groep 5/6 zo flexibel waren.
Wij kijken met een goed gevoel terug op deze gesprekken en vinden het fijn dat we samen kunnen praten om de
(sociale) ontwikkeling van ‘onze’ kinderen kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We willen iedereen
bedanken voor hun komst!

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.

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)
Een aantal dames van de versiercommissie heeft afgelopen maandagmiddag de school versierd in
Sinterklaassferen, het ziet er prachtig uit dames! Bedankt!!

Beste ouders/ verzorgers
Ik ben Rianne Kiemel (20) een laatstejaars studente aan de pabo in Assen. Naast de pabo doe ik ook de
gymopleiding. Voor beide opleidingen moet ik stage lopen. Dit doe ik dit jaar op OBS Zuid in Wolvega.
Voor mijn gymopleiding geef ik op de dinsdag gymles aan groep 4, 5/6 en 7/8. Misschien hebben jullie kinderen
hier al iets over genoemd. Voor mijn gymopleiding moet ik elk jaar een verslag maken over de lessen die ik heb
gegeven. Hierbij wordt er ook beeldmateriaal gevraagd. (foto’s en video’s). Deze worden alleen gebruikt voor het
verslag en worden dus alleen gezien door mijzelf en één leraar.
Zijn er ouders/ verzorgers die liever niet willen hebben dat hun kind op deze foto’s of video’s komen te staan?
Dan zou ik dit heel graag willen horen zodat ik hier rekening mee kan houden. Dit kunt u doorgeven aan de
leerkracht van de desbetreffende groep, aan mijzelf op bijvoorbeeld de dinsdag of u kunt eventueel mailen naar
rianne.kiemel@student.stenden.com.
Alvast bedankt! M.v.g. Rianne Kiemel

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. Troelstra straat) en aan het
einde van de dag (bijna) alle kinderen met of zonder fiets door de uitgang aan de Mr. Troelstra straat 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. Troelstra straat 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!

Bezoek synagoge Zwolle
Vandaag is de groep van Godsdienst (Esri, Erik, Don, Chenna, Marrit en
Maritte, samen met meester Jan en meester Rik) met de trein naar de
synagoge in Zwolle geweest. Esri had dit bezoek geregeld! Na het bezoek
stond er een gids te wachten die een stadswandeling door Joods Zwolle gaf.
Het was erg leerzaam en super leuk om met zijn allen zo’n dagje weg te
gaan. We hebben plekken, straten en stegen gezien in Zwolle die we nog niet
eerder hadden gezien.
Foto’s staan op onze website.

Sinterklaas
Dinsdag 4 december komt Sinterklaas bij ons op school. we wachten in
spanning af! De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben al lootjes getrokken en
zijn waarschijnlijk druk bezig! Wordt vervolgd!!

Kerstmis
In de weken van maandag 10 december t/m dinsdag 18 december (waarschijnlijk op de middag) gaan alle
groepen een Kerstlichtje/Kerstlampje maken voor zichzelf en voor de bewoners van Lindestede. Dit bieden we
dan aan op maandag 17 december t/m 19 december (nog niet helemaal zeker, donderdag 20 december is groep
1/2 vrij, vrijdag 21 december is groep 1 t/m 4 vrij en groep 5 t/m 8 vanaf 12.30 uur). We maken dit jaar dus geen
Kerststukje.
Als je wilt helpen bij het maken van dit Kerstlichtje/Kerstlampje ( optie 1) kun je je opgeven, geef dan ook even
aan wanneer je kunt helpen.
Woensdag 19 december is ons kerstfeest en dat willen we als volgt voorbereiden:
Optie 2. Inrichting van de gymzaal (is de hele dag voor ons gereserveerd), stoelen, podium, aankleding, enz. dit
kan al vanaf 08.30 uur tot ongeveer
11.30 uur.
Optie 3. Inrichting van het grote leerplein, dit wordt een lopend buffet, aankleding, enz. Dit kan vanaf 13.00 uur
tot ongeveer 16.00 uur
Optie 4. Inrichting van het plein voor de ouders, tent, vuurtje, enz. Dit kan vanaf 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur
Onze vraag is dus..........wat wil je doen, welke optie? en wanneer kun je helpen (ochtend of middag). Dit kun je
aangeven bij Zwaantje (zwaantjebrandsma@obszuid.nl)

Oude shirts en broekjes in Malawi
Sinds afgelopen schooljaar hebben wij nieuwe schoolshirts.
En dus hadden wij onze oude schoolshirts en broekjes over.
Daarom hebben we contact gezocht met Louise Swart uit
Wolvega, zij is lid van het bestuur van de stichting Help
Malawi (http://www.helpmalawi-nederland.nl/). Zij heeft
gezorgd dat al onze oude shirts en broekjes terecht zijn
gekomen op Dzoole Village in Malawi. De kinderen/jongeren
daar kunnen nu sporten in onze shirts en broekjes.
Lemani, hun contactpersoon daar, schreef:
Students at Dzoole Primary School looked very nice in their
new sports uniform. Both teachers and students including
myself are very thankful for this wonderful present.
Op deze basisschool zitten ongeveer 800 kinderen. Als
stichting zijn ze in dit dorp op meerdere fronten actief. Op de
website van de stichting vind je hier meerdere foto’s die je
een indruk kunnen geven van de manier van leven van deze
kinderen.
Wij vinden het erg leuk dat onze schoolshirts en broekjes een
tweede leven krijgen!!!

Wanneer
26-11-18
26-11-18

Wat
Juf Inge vrij
Daltonoverleg

27-11-18
28-11-18

Teamvergadering inhoudelijk
Dalton regiobijeenkomst

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

Overleg groep 1 t/m 3
Teamvergadering praktisch
MR vergadering
Sinterklaas!
Oud papier
Gesprekken ouders/verzorgers
groep 5/6 die verplaatst zijn

06-12-18

Teamtraining ICT overgang naar
sharepoint
Juf Inge vrij
Daltonoverleg

10-12-18
10-12-18

Wie
Juf Anja voor groep 4
Juf Anja, juf Janine en
meester Rik
Team
Juf Anja en juf Inge
Juf Inge voor groep 4 en
meester Rik voor groep
7/8
Leerkrachten groep 1-3
Team
MR leden
Allen
Oud papier lopers
De ouders/verzorgers
van groep 5/6 die op
deze avond ingepland
zijn
Team

19-12-18

Juf Anja voor groep 4
Juf Anja, juf Janine en
meester Rik
School in Kerstsferen versieren
Versiercommissie en
andere vrijwilligers
Voorlichting Voortgezet onderwijs Ouders/verzorgers
op de Heidepolle
groep 8
IB overleg
Juf Marianne
Opleiding Dalton coördinatoren
Juf Janine en juf Anja
Juf Inge voor groep 4
Juf Birthe voor groep 7/8
Teamvergadering praktisch
Team
Managementoverleg
Meester Rik
Kerstconcert Linde College
Groep 5 t/m 8
In de ‘Kerk op de Hoogte’
Kerstviering
Allen

20-12-18

Groep 1&2 vrij

Gemaakte spullen kunnen
’s ochtends opgehaald worden.

21-12-18
21-12-18
21-12-18
22-12-18 t/m
06-01-19
07-01-19
07-01-19
07-01-19
08-01-19
08-01-18
09-01-18
11-01-18

Groep 1 t/m 4 vrij
Meester Rik voor groep 7/8
Groep 5 t/m 8 vrij
Kerstvakantie

Groep 1 t/m 4
Juf Janine afwezig
Groep 5 t/m 8
Allen

Iedereen weer naar school
Teamvergadering
Versieren in thema ‘Multimedia’
Oud papier
OV vergadering
IB overleg
Begin aanbod cultuur, muziek,
dans

Allen
Team
Versiercommissie
Oud papier lopers
OV
Juf Marianne
Groep 1 t/m 8

10-12-18
11-12-18
12-12-18
12-12-18

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

Hoe laat
Hele dag
14.45-16.00 uur
14.45-16.15 uur
Hele ochtend

14.45-16.00 uur
14.45-15.30 uur
19.45-21.30 uur
Hele dag!
18.00-20.00 uur
Informatie is verstrekt.

15.45-16.45 uur
Hele dag
14.45-16.00 uur
Vanaf 19.00 uur
’s avonds
Info volgt nog
Hele dag
Hele dag

14.45-15.30 uur
Hele dag
11.00-12.00 uur
’s avonds
Info volgt nog
Hele dag
Hele dag
Ochtend
Vanaf 12.30 uur

15.45-16.15 uur
Vanaf 19.00 uur
Vanaf 18.00 uur
20.00-22.00 uur
Hele dag
Ochtend groep ½
Middag groep 5 t/m 8
info volgt nog

