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Nieuwe leerlingen
Faye Harder is afgelopen dinsdag 4 jaar geworden en komt bij ons in groep 1. Aylana Boek wordt 23 december 4
jaar en Steijn Vreeling wordt 28 december 4 jaar, zij komen na de Kerstvakantie bij de kleuters. Ze hebben
afgelopen weken al een paar keer proefgedraaid en zijn er klaar voor! We wensen Faye, Aylana, Steijn en hun
ouders heel veel plezier bij ons op school.

Schoolarts groep 2
Op vrijdag 18 januari en dinsdag 22 januari komt de schoolarts bij ons op school voor het jaarlijkse onderzoek
voor de leerlingen van groep 2 (die in 2013 zijn geboren). De ouders/verzorgers van die leerlingen krijgen nog
een uitnodiging van de GGD, of misschien is die al ontvangen.

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 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.
De ouders/verzorgers van groep 8 hebben vorige week een uitnodiging ontvangen.

Kerst
Sinterklaas is nog maar net vertrokken en we gaan het al hebben over Kerst.
De kerstviering op school is dit jaar op woensdag 19 dec. De officiële uitnodiging volgt nog.
Het eten was vorig jaar een groot succes. De kinderen konden verschillende soorten hapjes/gerechtjes eten.
We willen het dit jaar op dezelfde manier gaan doen.
Het is dus weer de bedoeling dat jullie 10 gerechtjes maken, 10 voor- of 10 hoofd- of 10 nagerechtjes. Per
gerecht kunnen er 7 personen intekenen op een lijst die vanaf 10 dec. in de verschillende groepen hangt. Op
deze manier komen er weer veel verschillende dingen op tafel, nl. 70 voorgerechtjes, 70 hoofdgerechtjes en 70
nagerechtjes.
Denk bij een gerecht/hapje niet gelijk heel groot, maar bijv. een klein knakworstje in bladerdeeg is al een
voorgerechtje. En dat keer 10 is wel te doen toch?
Vorig jaar waren sommige ouders zo enthousiast dat er meer dan 10 hapjes/gerechtjes werden gemaakt, dit is
natuurlijk heerlijk, maar niet echt nodig.
Er was van enkele hapjes best veel over.
U kunt intekenen tot vrijdag 14 dec.
Is het nog niet helemaal duidelijk dan kunt u altijd met uw vragen bij de Kerstcommissie terecht.
De Kerstcommissie
Wilma Meijer, Debbie Jansen, Mariska Groenendal,
Jeanet Haitsma, juf Elly, juf Inge of juf Zwaantje.

Koffieochtend GGD
Op donderdagmorgen hebben we een mooi groepje ouders kunnen verwelkomen op de eerste koffieochtend van
de GGD. Fijn dat er ouders zijn die hier belangstelling voor hebben. Dan kunnen we hier als school een vervolg
aan geven.
De bedoeling van deze ochtenden is dat ouders met elkaar van gedachten kunnen wisselen over
herkenbare opvoedingssituaties. Door hierover te praten met anderen, merken ouders dat ook anderen dezelfde
vragen hebben. Gezamenlijk kunnen er dan oplossingen bedacht worden.
Op deze eerste ochtend stond er geen onderwerp gepland. Alles kon besproken worden. De eerste keer is toch
even aftasten, wennen en elkaar leren kennen. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een kerstkransje
werd er al heel veel besproken.
De GGD houdt elke donderdagochtend op school spreekuur. Dit is zeer laagdrempelig. Alle vragen over
opvoeding en opgroeien van kinderen kunnen gesteld worden.
Dit zou mogelijk in de toekomst afgewisseld kunnen worden met koffieochtenden zoals afgelopen
donderdagmorgen. School en de GGD gaan samen bekijken hoe we dit verder kunnen vormgeven.
In ieder geval kunnen we terugkijken op een eerste succesvolle koffieochtend!

Sinterklaas
Sinterklaas kwam gisteren bij ons aan op school, hij
kwam aan op een duo fiets en reed een paar rondjes over
ons nieuwe plein. Er waren 3 pieten bij hem, maar op het
podium vertelde Sint dat hij de verkeerspiet
miste.....Helaas konden we de verkeerspiet niet vinden,
later bleek hij binnen in school te zijn......Daarna ging de
Sint met de kinderen naar binnen en kreeg hij
kledingadvies van verschillende leerlingen die een
ontwerp hadden gemaakt voor een nieuwe Sint
garderobe. Nadat Sint bij de bovenbouw de surprises had
bewonderd ging hij door naar de peuters van Doomijn.
Vervolgens ging hij bij alle groepen de cadeautjes
uitdelen! Het was fantastisch!!! We willen alle
ouders/verzorgers, Sint en zijn Pieten en de Sint
commissie bedanken voor deze prachtige dag! Meer
foto's staan op onze website: www.obszuid.nl.

Pepernoten bakken!
Woensdag 5 december hebben de kinderen van groep 1 t/m
groep 8 (door elkaar) met elkaar pepernoten gebakken. Ze
werden hierbij ondersteund door enkele behulpzame ouders.
Nadat ze waren gemaakt, zijn ze afgebakken bij bakkerij
Vliegendehond!
Het was super leuk, gezellig en natuurlijk lekker! Dames
bedankt voor jullie hulp. Meer foto's staan op onze website.

Oud papier
De heren van het oud papier hebben dinsdag het oud papier
weer bij de weg weggehaald. Wij zijn heel blij met de inzet van
deze mannen, want zonder de opbrengst van het oud papier,
kunnen wij een boel zaken niet organiseren. Zoals excursies, nieuwe kleding, luizenzakken, enz. Heren bedankt
voor jullie inzet!

Cultuur
Op vrijdag 11 januari begint de hele school met een cultuur aanbod. We gaan werken in blokken van 4 weken,
met een afsluiting tijdens de vijfde les. De lessen vinden plaats op vrijdag 11 januari, 18 januari, 25 januari en
1 februari, de eindpresentatie is op vrijdag 8 februari.
Groep 1 krijgt op vrijdag om 11.00 uur muziek (vioolles) en om 11.30 uur dans, groep 2 heeft dan op 11.00 uur
dans en om 11.30 muziek (vioolles). Muziek zal gegeven worden door Marysa Dijkstra van de muziekzolder
(http://muziekzolderwolvega.nl)/, dans wordt gegeven door Eijer producties (https://eijerproducties.nl).
Op vrijdagmiddag verzorgt Marysa Dijkstra ook de muzieklessen aan groep 3 t/m 8 en de beweeglessen worden
verzorgd door Eijer producties. Wij verzorgen zelf de handvaardigheid/techniek lessen.
Groep 3&4 heeft gezamenlijk een muziekles van 45 minuten, een (dans of drama)les van 45 minuten en een
creatieve les van 45 minuten. Dit geldt ook voor groep 5/6 en groep 7/8. Iedere groep krijgt een aanbod, passend
bij die groep. Elke groep werkt met andere instrumenten.
Op vrijdag 8 februari is de uitvoering voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden. We hopen de komende
weken duidelijkheid te krijgen wat de leerlingen precies gaan doen, maar leuk wordt het zeker!!!
In juni doen we nog een keer een blok muziek en dans, op vrijdag 7 juni, 14 juni, 21 juni en 28 juni zijn de lessen
en op vrijdag 5 juli is de uitvoering voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden. Wat we dan gaan is nog
een verrassing!!!
Wij denken zo een prachtig programma te hebben voor onze leerlingen, daarnaast gaan we in 2019 ook nog met
elke groep bezig met onze omgeving (Veerkieker), elke groep gaat dan op excursie en gaat wat maken o.l.v. een
kunstenaar. En………de kleuters hebben een voorstelling ingekocht en die zal in 2019 plaatsvinden bij ons op
school.
Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. cultuur, dan kunt u contact opnemen met juf Inge
(ingemeijners@obszuid.nl).
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