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Nieuwe leerling
Jorrit wordt 18 februari 4 jaar en komt dus na de voorjaarsvakantie bij ons in groep 1. Hij is druk aan het
proefdraaien. We wensen Jorrit en zijn ouders veel plezier bij ons op school.

Tot ziens
Wesley gaat na de voorjaarsvakantie in Noordwolde wonen bij zijn vader. Daarom gaat hij naar een andere
school. We wensen Wesley veel plezier op de Vensterschool.

Nettiquette groep 5&6
Dinsdag 29 januari jl. verzorgde Annemerije van de bibliotheek een gastles over Nettiquette: hoe kunnen we ons
verantwoord gedragen op internet?
Een interessante les met veel praktijkvoorbeelden van situaties zoals het eigenlijk niet moet.
Het bezoek stond in teken van topondernemers (thema multimedia).
Leuk weetje: volgens de leerlingen uit deze klas wordt er aan de eettafel teveel met een telefoon gespeeld door
andere leden van het gezin! 😁

Staken
De algemene onderwijsbond (AOb) gaat samen met FNV onderwijs en onderzoek actie voeren in de week van 11
maart voor meer investeringen in het onderwijs. De bonden roepen de leden uit alle onderwijssectoren op om
hieraan mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart a.s.
Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs werken massaal door bij ziekte, zijn voortdurend invallers aan het zoeken of aan het inwerken
en de klassen zijn bomvol. Desondanks investeert het kabinet Rutte III niet meer in het onderwijs. “vreemd, want
economen zijn het er over eens dat investeren in het onderwijs goed is voor de maatschappij en economische
groei”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Het onderwijs is overspannen, schets Verheggen, door hoge
verwachtingen van politiek, ouders, leerlingen en studenten. “Met het huidige budget kunnen we die
verwachtingen niet waarmaken. De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is sterk afgenomen.
Simpelweg omdat de salarissen door voortdurende bezuinigingen achterlopen bij de markt. Het personeelstekort
zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al het hoogste burn-out risico heeft. Dat moet echt anders!
Daarom doet onze school ook mee aan de stakingsdag op vrijdag 15 maart 2019.
Dit betekent dat de school vrijdag 15 maart 2019 dag dicht is!
Wij hopen op ieders begrip.

Plein klusdag
Zaterdag 9 februari gaan we wilgenteen invlechten tussen onze kastanje palen aan de Sportlaankant.
We beginnen om 08.00 uur en we sluiten af met een lunch. Wie kan en wil ons helpen?
Geef je op bij Rik (directie@obszuid.nl)

Oud papier
Afgelopen dinsdag hebben de heren van het oud papier weer het oud papier bij de weg weggehaald. Dit keer was
er veel ziekte, maar we hebben wat invallers kunnen regelen. Super dat dat zo makkelijk ging. Invallers en vaste
lopers/rijders bedankt!! Ook willen we Jochum Brandsma bedanken voor het ophalen van het oud papier bij
bedrijven voor onze school. Van de opbrengst van het oud papier kunnen wij als school een heleboel leuke
activiteiten organiseren en we houden het bedrag van de ouderbijdrage laag.
Als er nog mensen zijn die zich op willen geven als loper of dat ze willen rijden met een (eigen) kar, dan kun je je
opgeven bij Rik (directie@obszuid.nl).

Schaken
Op zaterdag 9 februari gaan we met 2 teams meedoen aan het Remco Heite Schoolschaaktoernooi. De teams
bestaan uit 4 spelers. Dit keer vindt het plaats op het Stellingwerf College in Oosterwolde.
Team 1: Don, Quinten, Jarno B., Timo
Team 2: Kay, Meike, Liam, Yasmin
De schakers verzamelen om 8.45 uur op het parkeerterrein aan de Oranje Nassaulaan. Er worden
7 partijen geschaakt, met tussendoor steeds even een korte pauze en een lekkere lunch. De kinderen worden
naderhand weer thuisgebracht.
Juf Janine begeleidt beide teams, Bianca, Ageeth en Cristel zijn van het vervoer.
Heel veel succes en vooral plezier gewenst, kanjers!

Oortjes
Misschien heeft u het thuis al gehoord van uw kind(eren? Alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben eigen
oordopjes gekregen.
Helaas werd er niet goed genoeg omgegaan met de beschikbare hoofdtelefoons, ze schijnen lekker te
zijn….Mc.Oordop…Ook zaten de draden steeds in een uitdagende knoop.
Geluid bij de software, zonder anderen te storen, is vaak van enorm belang. Dus toen duidelijk werd dat we een
aantal moesten weggooien, hebben we besloten om alle kinderen éénmalig(!) een eigen setje te geven.
Deze nieuwe oortjes zijn licht, makkelijk op te rollen en zitten in een beschermend doosje. Alle kinderen hebben
dezelfde gekregen met op het doosje hun eigen naam. We hebben bewust gekozen voor het doosje om goed
overzicht te houden en bescherming te bieden. Verder willen we graag dat alle leerlingen dezelfde oortjes
hebben, om geen verschillen te creëren tussen de leerlingen. We hebben de leerlingen uitgelegd dat dit eenmalig
is en dat het hebben van oordopjes belangrijk is voor de zaken die zij op de computer moeten doen.
Het is dus nu ook hun verantwoordelijkheid (Dalton) dat de oortjes goed worden onderhouden. Mocht het toch
gebeuren dat ze kapot gaan of kwijt raken, dan kan er een nieuw setje gekocht worden bij Meester Rik of Meester
Carsten voor 3 euro per stuk door de leerling of ouder.

Groep 5/6 is op zoek naar:
- 1 kleine locodoos (12)
- 2 grote locodozen (24)
- spinners
Mocht u deze over hebben / niet meer gebruiken en/of wilt uw kast/huis/zolder/kelder/garage hoognodig willen
opruimen?
U kunt ons er erg gelukkig mee maken!!!! #durftevragen

Voorlezen bij Doomijn
Gedurende een aantal weken lezen tweetallen uit groep 7/8 voor aan de peuters van Doomijn. Aanvankelijk in het
kader van de Nationale Voorleesdagen, maar het werd zo'n succes, dat we het nog even voortzetten.
Het wordt door beide groepen als zeer vermakelijk ervaren, soms wordt er zelfs samen geknutseld en gekleurd.
Ook na de voorjaarsvakantie gaat het voorlezen nog even door, voor alle kinderen leerzaam en leuk.

Boeken
We zijn heel blij met een aantal nieuwe boeken die we hebben mogen toevoegen aan onze collectie. Vooral de
Geronimo en Thea Stiltons zijn nu al erg populair bij de leerlingen.
Mocht u thuis nog leesboeken en/of informatieve boeken hebben voor kinderen die u niet meer leest, wij zouden
er wel eens heel blij mee kunnen zijn… Op Marktplaats zetten voor één of twee euro, is zo 2018……..
Leesplezier wordt mede bepaald door een passend, aantrekkelijk aanbod van kinderboeken in onze bibliotheek.
Wel letten we op de kwaliteit van het boek, boeken die beschadigd of vies zijn, nodigen niet uit tot lezen.
Waar kunt u terecht? “Meester Carsten, voor al uw overbodige kinderboeken!”

Lezen
De afgelopen maanden hebben verschillende ouders op de maandag, woensdag en vrijdagochtend gelezen met
kinderen uit groep 4 t/m 8. Wij vinden het erg prettig dat dit gebeurt, want de kinderen leren hier veel van. Wij
willen alle ouders/verzorgers die hebben gelezen bedanken voor hun inzet, maar we lezen wel door tot de
voorjaarsvakantie!!
Na de voorjaarsvakantie maken we nieuwe groepen, groep 3 doet dan ook mee en we hopen dat er dan nog
meer ouders/verzorgers gaan lezen met ‘onze’ kinderen.
Wil iedereen die het leuk vindt om te lezen met kinderen zich opgeven bij juf Inge (ingemeijners@obszuid.nl)?
We gaan dan in de voorjaarsvakantie opnieuw de groepen indelen en we willen direct na de voorjaarsvakantie
(op de woensdag) weer starten met lezen.

Voorleeskampioenschap
Dinsdag is het dan zover, Timo mag obs Zuid vertegenwoordigen in de volgende ronde van het
voorleeskampioenschap in de bibliotheek in Wolvega. Timo gaat voorlezen uit de GVR van Roald Dahl, een
echte klassieker. Wij wensen Timo heel veel succes en plezier. Toi, toi, toi!

Plein
Vorige week heeft de leerlingenraad van dit schooljaar overleg gehad met de leerlingenraad van het vorige
schooljaar om een speeltoestel uit te kiezen. Vorig jaar hadden ze een speeltoestel uitgekozen, alleen is dat nu te
groot om te plaatsen. Dus moest er een ander toestel worden uitgekozen. Dit is in overleg gebeurd. Die week is
ook iemand van Proludic (leverancier) geweest om het nieuwe toestel uit te meten, en het past. Dit betekent dat
over 6 tot 8 weken het nieuwe toestel wordt geplaatst. In de bijlage staat het plaatje van het nieuw te plaatsen
toestel.

NL doet 16 maart
Zaterdag 16 maart van 09.00 uur t/m 16.00 uur gaan we kleine klussen in en om de school aanpakken.
De zolder wordt opgeruimd en we willen hem aftimmeren, zodat we veilig op zolder kunnen lopen. We gaan bezig
op het plein (voornamelijk in de tuin aan de Sportlaankant), opruimen, schoonmaken, enz.
Het zou heel mooi zijn als er een aantal mensen zouden willen helpen. Want we krijgen veel voor elkaar als we er
met zijn allen de schouders eronder zetten! Dus wie komt ons even helpen?? Je kunt je opgeven bij Rik
(directie@obszuid.nl) of je komt gewoon gezellig langs!

Naschools aanbod vanuit Buurtsportwerk
Dinsdag 15 januari was de eerst NSA in de OBS zuid van 2019. Het was een groot succes. Er waren 30
kinderen. Daarvan kwamen er 16 kinderen daar via 3 verschillende BSO’s. Ook de voetbal academy was
aanwezig om met de kinderen te voetballen. De kinderen hadden het erg naar hun zin. Het is dus heel goed
geslaagd.
De volgende keer is het 12 februari, vanaf 14.15 uur t/m 15.30 uur. Er wordt dan gevolleybald o.l.v. onze eigen
Tineke van de Griffioen.
Namens Buurtsportwerk, Meester Frits, Juf Karen en Juf Rosé

Fancy Fair
Vrijdag 17 mei is onze Fancy Fair, dit zal waarschijnlijk van 15.00 uur t/m 19.00 uur duren. De eerste vergadering
van de commissie (Anja H, Ard, Bert, Jeroen, Rik) zit erop en we hebben hele leuke dingen bedacht. Maar daar
horen jullie later meer over. Via de ouderhulplijst hebben zich 14 mensen opgegeven om op die dag te komen
helpen. Deze mensen krijgen na de voorjaarsvakantie een berichtje van de commissie. We hopen dat iedereen
deze datum in zijn of haar agenda zet en als er nog ideeën zijn, mail ze dan even naar Rik. Als er nog mensen
zijn die willen helpen en die dat nog niet via de ouderhulplijst hebben aangeven, geef je dan op bij Rik
(directie@obszuid.nl).

Groep 2/3
Na de voorjaarsvakantie (25 februari) starten wij met een 2/3 combinatie. Deze 2/3 combinatie zal in het lokaal
van nu groep 3 komen te zitten. Dus er komen leerlingen van groep 2 bij groep 3 in de klas.
In overleg met het team en de MR hebben we besloten dat ALLE leerlingen van groep 2 naar de combinatie
groep 2/3 gaan. Dit betekent dat er 27 kinderen in die groep komen te zitten, 13 leerlingen in groep 3 en 14
leerlingen in groep 2. Groep 3 blijft het aanbod krijgen wat bij groep 3 hoort en groep 2 krijgt het aanbod wat bij
groep 2 hoort. Dus ieder op zijn eigen niveau alleen nu samen in 1 lokaal.
Doordat deze groep groter wordt hebben we besloten dat we deze groep extra gaan bemannen. Juf Elly en Juf
Lieselotte zullen deze groep draaien en Juf Zwaantje zal ze hierin ondersteunen, zodat beide groepen de
aandacht en zorg krijgen die ze verdienen. Elke dag zal er een dubbele bezetting zijn.
Het schema wordt dan als volgt:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Juf Lieselotte
Juf Lieselotte
Juf Elly
Juf Elly
Juf Lieselotte
Juf Elly
Juf Zwaantje
Juf Zwaantje
Juf Zwaantje
Juf Zwaantje
Dinsdag 12 februari om 19.30 uur zullen juf Elly, juf Lieselotte en juf Zwaantje tekst en uitleg geven over de
organisatie in groep 2/3. Alle ouders/verzorgers van groep 2/3 zijn hierbij van harte welkom!
Omdat we alles klaar en in orde willen maken voor de kinderen geven we groep 3 ook op donderdag 14 februari
vrij.

Groep 0/1
Doordat de leerlingen van groep 2 naar de combinatie groep 2/3 gaan, wordt onze groep 0 (instroomgroep) en
groep 1 een stuk kleiner. Op 25 februari starten deze groep met 17 kinderen. Eind maart is dat aantal al 20. Een
mooi aantal om lekker aan je school carrière te beginnen.

Groep 7/8
Op 4 februari start juf Rianne met haar LIO stage (leraar in opleiding), zij zal op maandag t/m woensdag
aanwezig zijn om volledige lesdagen les te geven. Dit zorgt ervoor dat juf Janine ander taken en zaken op kan
pakken in en buiten haar eigen groep.

Groep 5/6
Doordat juf Rianne in groep 7/8 start vanaf 4 februari, kan meester Rik vanaf die datum elke vrijdagochtend les
zal geven aan groep 5/6. Dit geeft meester Carsten meer tijd om andere taken zaken op te pakken in en buiten
zijn eigen groep.

Succesvolle presentatiemiddag
Afgelopen vrijdagmiddag werd het thema Multimedia, wat onder de methode Topondernemers valt, op bijzondere
wijze afgesloten. De groepen 3 t/m 8 hadden gedurende vier weken dans- en muzieklessen gevolgd onder
begeleiding van professionele docenten. Ook werd er op creatieve wijze vormgegeven aan het thema. De
leerlingen hadden een eigen multimedia apparaat ontworpen. Het thema werd afgesloten in de gymzaal. Elke
groep liet hun ingestudeerde dans zien. Ook brachten zij hun eigen geschreven lied ten gehore. Dit gebeurde
onder grote belangstelling van ouders en grootouders. Aansluitend werden er door de school heen presentaties
gegeven door de leerlingen. Ook vond er een tentoonstelling plaats waarbij alle creaties van de kinderen
bezichtigd konden worden. Deze eerste presentatiemiddag was zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.
In juni krijgen de leerlingen weer dans- en muziekworkshops aangeboden.
Wij zijn in overleg voor een gratis aanbod na schooltijd, met de desbetreffende aanbieders, met betrekking tot
dans en muziek.

Rapportgesprekken
Maandag 4 maart (middag en avond) & donderdag 7 maart (alleen de middag) zijn de
gezamenlijke contactmomenten voor de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7. Wij verwachten hierbij alle
ouders/verzorgers.
Het onderwerp van het gesprek is Rapport 1. We bespreken het welbevinden van de leerling, maar ook de CITO
resultaten en de resultaten van de methodetoetsen.
Misschien zijn er ook wel ouders/verzorgers die op de middag kunnen. We kunnen op maandag en dinsdag 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.
Wij willen graag voor woensdag 27 februari weten wie op de (maandag of donderdag) middag of juist
alleen op de (maandag) avond kan. De planning gaat mee op vrijdag 1 maart 2019 met de nieuwsflits.
Bij geen bericht wordt u ingepland!.
Mail uw antwoord even naar Rik (directie@obszuid.nl).
Dan maken we daarna het rooster wat op vrijdag 1 maart met de nieuwsflits meegaat.

Gesprekken groep 8 op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari 2019
Juf Janine heeft de rapportgesprekken van groep 8 op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari. Dit is eerder
dan de andere gesprekken, omdat wij het vervolgonderwijs voor 1 maart moeten doorgeven aan de
desbetreffende instanties.
Juf Janine gaat met de ouders/verzorgers én leerlingen van groep 8 de Plaatsingswijzer bespreken en we
bepalen het niveau van de leerlingen en de school voor voortgezet onderwijs.
De leerlingen worden bij dit gesprek verwacht!
De ouders/verzorgers hebben de indeling van die middagen en avond al via de mail ontvangen.

Eindtoets groep 8
Dit jaar nemen we (net als vorig schooljaar) de CITO eindtoets niet meer af voor groep 8.
We kiezen ook dit jaar voor een adaptieve toets op de computer. Genaamd Route 8.
ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De uitslag geeft een
advies voor een schoolniveau en daarnaast ook de behaalde referentieniveaus.
Digitaal: De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen
inlogcode. Uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving.
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een
eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te
makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk
belastend.
Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen. ROUTE 8 mag worden
afgenomen tussen 15 april en 15 mei. De school van uw leerling bepaalt zelf op welke dag(en) de toets wordt
afgenomen. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later in de periode worden afgenomen. Meer informatie
(http://route8.nl/ouders)

De resultaten i.c.m. de Plaatsingswijzer zijn leidend! De eindtoets is een bevestiging van het niveau.
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