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Tot ziens!
Leon is verhuisd naar Oudehaske en gaat daarom naar een andere school. We wensen Leon veel plezier en
succes op zijn nieuwe school!

Welkom
Julia is bijna jarig en wordt dan 4 jaar, dit geldt ook voor het broertje van Yara en het zusje van Milea en Kayleon,
zij starten vanaf de eerste schooldag bij ons in groep 1. We wensen ze allemaal veel plezier en succes bij ons in
groep 1!

Gouden weken
In de eerste zes weken van het schooljaar zullen wij op obs Zuid de nadruk leggen op groepsvorming. In deze
weken maken de kinderen kennis met elkaar en worden de verhoudingen binnen een groep bepaald. Wij vinden
het daarom heel belangrijk om in deze eerste weken veel positieve aandacht te schenken aan groepsvormende
activiteiten.
Dagelijks zal er in de klas een spelletje of activiteit worden gedaan, om de groepsband te verstevigen.
En vanaf de vierde week van de Gouden weken, zullen de groepen (door elkaar) een prachtige afsluiting van de
Gouden Weken (wat ook de opening van de Kinderboekenweek is) organiseren en dit wordt ook de meesters- en
juffendag. Dit in het kader van de Gouden Weken, groepsbinding en samenwerken. We hebben er zin in!!

Kijkavond
Donderdagavond 29 augustus is iedereen (vaders, moeders, opa’s, oma’s, buren, vrienden, familie, enz.) welkom
om op school en ons plein een kijkje te nemen. Iedereen kan dan laten zien waar hij of zij zit, iedereen kan
kennismaken met de (nieuwe) juf of meester, gezellig even kletsen, enz.
De kijkavond is van 19.00 uur t/m 20.00 uur

Oud papier
3 september halen we vanaf 18.00 uur weer oud papier op. We zoeken nog lopers en rijders! In de bijlage staat
een opgaveformulier. Vul dit a.u.b. in.

Op de fiets naar school!
Onze parkeerplaats voor de fietsen is nu aan de zijkant van de gymzaal. We willen graag dat kinderen die dicht
bij school wonen (binnen een straal van 500 meter) lopend naar school komen en NIET op de fiets!

Luizentassen
Voor de vakantie hebben de kinderen hun luizentassen mee naar huis genomen. Wil iedereen ervoor zorgen dan
de luizentassen (met naam erop) weer mee naar school komen?

Thema Onderbouwd (kleuters), Veilig leren Lezen en Topondernemers
De kleuters beginnen met het thema mijn lichaam, ze zullen hier veel over leren op een spelende manier!
Dit thema sluit prachtig aan bij de Gouden Weken!
De kinderen uit groep 3 beginnen met Veilig leren lezen, de start kern. Zo zullen ze op een leuke en spelende
manier een begin maken met het leesproces!
De rest van de groepen begint vanaf de 2e met het thema Reizen, ze zullen verschillende leuke opdrachten in het
kader van de dit thema doen. Ook sluit dit thema prachtig aan bij de Kinderboekenweek!!
Gymrooster
De kinderen van groep 1&2 gymmen 2 keer in de week in het speellokaal. Zij moeten gymschoen mee naar
school meenemen. Deze blijven ook op school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal, dit is het rooster:
Groep
3
4&5
6
7&8

Gymdag 1
Maandag (11.00-11.45 uur)
Dinsdag (12.00-12.45 uur)
Dinsdag (12.45-13.30 uur)
Dinsdag (13.30-14.15 uur)

Gymdag 2
Donderdag (12.30-14.00 uur)
Vrijdag (12.00-12.45 uur)
Vrijdag (12.45-13.30 uur)
Vrijdag (13.30-14.15 uur)

Op donderdagmiddag hebben de groepen 1 t/m 3 een carrousel, dit betekent dat de groepen dan gezamenlijk
kunnen gaan gymmen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten gymkleren en gymschoenen aan.
Het rooster start direct, dus maandag of dinsdag moeten de gymkleren mee naar school!

Binnengaan van de kinderen
We willen hieronder nog even uitleggen hoe het naar binnengaan van kinderen gaat verlopen. Want vanaf nu
gaan er 2 bellen geluid worden, de eerste bel om 08.25 uur en de tweede bel om 08.30 uur.
Groep 1&2
Om 08.15 uur gaan de deuren van de school open en dan mogen de ouders/verzorgers van de leerlingen van
groep 1&2 met hun kinderen naar binnen. Om 08.30 uur gaat de 2e bel en dan nemen de ouders/verzorgers
afscheid van hun kind(eren) en verlaten de school. Zo kan juf Ankie om 08.30 uur beginnen met haar dag.
Groep 3
Om 08.25 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen van groep 3 klaarstaan bij hun ingang (bij de duikelrekken
en de ingang van groep ½). Zij gaan bij hun ingang tegen de muur staan. Juf Anja of juf Inge laten de kinderen
naar binnen. Ouders/verzorgers nemen op het plein afscheid van hun kind(eren). Om 08.30 uur gaat de tweede
bel en dan beginnen de lessen.
Groep 4 t/m 8
Om 08.25 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 klaarstaan bij hun ingang. Zij gaan per
groep tegen de muur staan. Een leerkracht laat de kinderen per groep naar binnen.
Ouders/verzorgers nemen op het plein afscheid van hun kind(eren). Om 08.30 uur gaat de tweede bel en dan
beginnen de lessen.
Wilt u kort iets bespreken met de leerkracht van uw kind, dan kan dat altijd. Wilt u langer praten, maak dan even
een afspraak, want om 08.30 uur begint onze lesdag.
Ook even een herinnering, de eerste bel gaat om 08.25 uur! De tweede bel gaat om 08.30 uur en dan begint de
lesdag, We willen dat alle kinderen op tijd op school komen of worden gebracht!!

Continurooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

08.30 – 14.15
08.30 – 14.15
08.30 – 12.30
08.30 – 14.15
08.30 – 12.30
08.30 – 14.15

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8 (geen lunch mee voor groep 1 t/m 8)
Groep 1 t/m 8
Groep 1 & 2 (geen lunch mee voor groep 1&2)
Groep 3 t/m 8

We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede
ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders/verzorgers zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de
ochtendpauze en de lunch.
Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of
een bepaalde (geloofs) overtuiging.
Eten in de ochtendpauze
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. We vragen ouders om geen snoep of chips mee te geven.
Drinken in de pauze
Op woensdag is het bij ons op school Waterwoensdag, die dag nemen alle kinderen water mee naar school.
We hopen dat er ook water wordt gedronken op de andere dagen.
Eten tijdens de lunch
De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips in de
broodtrommel te doen.
Zorgt u ervoor dat de kinderen niet te veel brood of juist te weinig mee krijgen?
Pauze voor groep 1&2
De leerlingen van groep 1 & 2 hebben een ochtendpauze van 15 minuten (om te eten en te drinken), ze gaan ’s
ochtends ook buiten spelen. Woensdag en vrijdag is de pauze later, omdat ze dan tot 12.30 uur naar school
moeten.
De middagpauze duurt minimaal 30 minuten (15 minuten eten en 15 minuten naar buiten), duurt het eten langer,
dan wordt de pauze wat langer, maar ze gaan 15 minuten naar buiten. Ze gaan ’s middags ook buiten spelen.
Tijdens de schoolpauzes, is het beleid dat er gezond wordt gegeten, dus genoeg brood, fruit en gezond drinken.
Pauze voor groep 3 t/m 8
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een ochtendpauze van 15 minuten (eten en drinken en dan naar buiten,
net zoals nu het geval is). Deze pauze is van 10.00 t/m 10.15 uur.
Op woensdag is de pauze later (10.15-10.30 uur), omdat ze dan tot 12.30 uur naar school moeten.
De middagpauze duurt minimaal 30 minuten (15 minuten eten en 15 minuten naar buiten), duurt het eten langer,
dan wordt de pauze wat langer, maar ze gaan 15 minuten naar buiten.

Inloop uur logopedie & dyslexie
Wanneer is het een goed moment om te starten met logopedie? Spreekt mijn kind genoeg? Hoe kan ik mijn kind
helpen zodat hij beter wordt verstaan door anderen? Hoe kan ik mijn kind helpen met het leren lezen? Hoe gaat
het traject van dyslexieonderzoek en -behandeling?
Dit zijn enkele vragen waarop een logopedist/dyslexiespecialist antwoord kan geven en met jullie mee kan
denken.
Op dinsdag 3 september (13.45-14-45 uur) is Erica Scholten namens Veelzeggend aanwezig.
Ze is ongeveer 1x per 3-4 weken op aanwezig school met een zogenoemd inloop uur. Jullie kunnen vrijblijvend bij
haar binnenlopen voor advies, antwoord op jullie vragen en zij kan met
jullie meedenken.
Zij is te vinden in de ruimte van juf Marianne (IB-kamer)

Formatie
Elke school krijgt op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober van het jaar ervoor formatie. Formatie is
eigenlijk het aantal uren per school waarvoor je leerkrachten kunt inzetten. Als je krimpt, krijg je minder uren en
zouden er misschien mensen moeten vertrekken uit je team. En/of zou je groepen moeten combineren.
Als je groeit, krijg je meer uren om meer leerkrachten aan te trekken of om banen van leerkrachten uit te breiden.
En kun je de groepen kleiner maken.
De formatie van komend schooljaar (2019-2020) is gebaseerd op de teldatum van 1 oktober 2018, toen hadden
we 102 leerlingen op onze school. Dat betekent dat we iets meer formatie krijgen dan het jaar ervoor.
We gaan komend schooljaar met 5 groepen werken. We starten met deze aantallen.
Groep 1/2
26 leerlingen
Groep 3
18 leerlingen
Groep 4/5
26 leerlingen
Groep 6
21 leerlingen
Groep 7/8
23 leerlingen

Dit is het schema
1
2
3
4
5
6
7
8
Ma
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X
X
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G
A = Ankie Weda
B = Lieselotte Dijkstra
C = Anja Sijtsema (BHV, Dalton coördinator)
D = Inge Meijners (BHV, Cultuur coördinator)
E = Miranda Koopman
F = Carsten Groenman (BHV, coördinator Taal, Stage, ICT en gym)
G = Janine Veldhuizen (BHV, coördinator Topondernemers, Dalton en Kanjertraining/antipest)
Marianne Boonstra (BHV en reken coördinator) werkt op maandag (hele dag) en woensdag (hele dag) aan haar
IB-taken, dit zijn alle taken m.b.t. zorg. U kunt hierbij denken aan dyslexie-onderzoeken, aanvragen voor
onderzoeken, observaties, contact met externen. Zij coördineert de zorg bij ons op school, ze coacht leerkrachten
m.b.t. het schrijven van plannen, het bieden van zorg, enz.
Anja Sijtsema is onze Dalton Coördinator en zij werkt aan deze taak op maandag. Juf Janine is onze Dalton
coördinator en zij werkt aan deze taak op donderdag, dan staat meester Rik voor groep 7&8.
Zwaantje Brandsma is onze onderwijsassistente en is ter ondersteuning in 1/2 (di t/m vr).
Zij werkt op dinsdag t/m vrijdag.
Jan Nijsingh is de conciërge, hij werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Rik van Galen (gezonde school coördinator) heeft op maandag, dinsdag, woensdag, en vrijdag directietaken. Op
donderdag staat hij voor groep 7/8.

VAKANTIES & VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvak.
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervak.
Zomervakantie

Eerste dag
19-10-19
21-12-19
15-02-20
10-04-20
25-04-20
21-05-20
31-05-20
04-07-20

Laatste dag
27-10-19
05-01-20
23-02-20
13-04-20
05-05-20
01-06-20
16-08-20

In 8 jaar tijd moeten de leerlingen 7520 uren hebben gedraaid. Wij draaien met ons continurooster in 2019-2020
veel meer uren. Namelijk 7922, dus 402 uur teveel. Als je dit deelt door 8 jaar, dan kun je 50,25 uur per jaar extra
inzetten als vrije dagen.
We draaien hetzelfde aantal uren in 8 jaar als toen we nog geen continurooster hadden, alleen is het nu anders
verdeeld. Groep 1&2 draaide in het ‘oude’ rooster en in het continurooster hetzelfde aantal uren. Groep 3&4
maakt in vergelijking met het ‘oude’ rooster veel meer uren (doordat ze niet meer op vrijdagmiddag vrij zijn). Deze
uren worden in de groepen 5 t/m 8 ‘opgenomen’ want in ons continurooster maken de groepen 5 t/m 8 minder
uren dan in het ‘oude’ rooster.
Maar omdat we zijn overgaan naar een continurooster in het schooljaar 2017-2018 heeft groep 7 (in 2019-2020)
veel minder uren te besteden dan de rest van de groepen, omdat zij in het ‘oude’ rooster uren hebben gedraaid
van groep 1 t/m 4 (vrijdagmiddag vrij) en vanaf 2017-2018 hebben zij uren ogenomen die ze niet extra hebben
gedraaid, dit geldt in mindere mate ook voor groep 8.
Vandaar dat de groepen 1 t/m 6 meer vrije dagen hebben dan groep 7&8.
Op obs Zuid Wolvega hebben wij deze variabele uren als volgt ingedeeld;
Groep 1 t/m 6
- Vrijdag 27 september 2019
- Vrijdag 6 december 2019 (na Sinterklaas)
- Vrijdag 20 december 2019 (voor de Kerstvakantie)
- Vrijdag 14 februari 2020 (voor de voorjaarsvakantie)
- Donderdag 9 april 2020 (voor de Pasen)
Groep 1 t/m 8
- Woensdag 6 november 2019 i.v.m. dossier dag team
- Woensdag 5 februari 2020 i.v.m. dossier dag team
- Woensdag 4 maart 2020 i.v.m. personeel dag Comprix
- Vrijdagmiddag 24 april 2020 (vanaf 12.00 uur) i.v.m. Koningspelen
- Vrijdag 22 mei 2020 na Hemelvaart
- Woensdag 17 juni 2020 i.v.m. dossier dag team
- Vrijdagmiddag 3 juli (vanaf 12.30 uur) i.v.m. laatste schooldag
Groep 8 is de dag na het maken van de eindtoets (Route 8) een dag vrij, wanneer deze toets is hoort u zo snel
mogelijk.

Opvoedvragen, vragen over de ontwikkeling van je kind?
Loop gerust even binnen!
Wie:
Reina Visser, jeugdverpleegkundige
Sandra Huizenga, pedagoog
Esther Hoekstra, schoolmaatschappelijk werker
Wanneer?
Vanaf de start van dit schooljaar is er voor ouders de mogelijkheid om op donderdagochtend tussen 8.30 uur en
9.30 uur binnen te lopen en een vraag of zorg rond het opvoeden of opgroeien van je kind te delen met Reina,
Sandra of Esther. Zij denken dan graag mee en zoeken samen met u naar een antwoord of een passend advies.

Van links naar rechts: Sandra, Reina, Esther

Agenda
Wanneer
26-08-19
26 t/m 30 aug
28-08-19
29-08-19
29-09-18

Wat
Begin schooljaar 2019-2020
Gouden weken
Startbijeenkomst Comprix
Inloopuur GGD Sandra aanwezig
Kijkavond in de klassen

Wie
Allen
Allen
Team
Ouders/verzorgers
Allen

Hoe laat
08.30-14.15 uur
Vanaf 15.15 uur
08.30-09.30 uur
19.00-20.00 uur

Ouders/verzorgers en familie zijn welkom
om in de klassen te komen kijken met de
kinderen.

2 t/m 6 sept
02-09-19

Gouden weken
Groepsbespreking

02-09-19
03-09-19
03-09-19
04-09-19

Teamvergadering Inhoudelijk
Inloopuur Logopedie
Oud papier
Groepsbespreking

04-09-19

Overleg Daltonvisitatie

05-09-19

Inloopuur GGD Sandra en Reina
aanwezig
Begin HVO/GVO/Filosofie
Gouden weken
Teamvergadering praktisch
Overleg werkgroep onderwijs
Startbijeenkomst Comprix
College
Bijeenkomst IB-ers

06-09-19
9 t/m 13 sept
09-09-19
11-09-19
11-09-19
11-09-19

Allen
Juf Marianne en
leerkrachten groep 3 t/m 6
Team
Ouders/verzorgers
Oud papier lopers
Juf Marianne en
leerkrachten groep 1/2
&7/8
Juf Anja, juf Janine en
meester Rik met Saxion
Hogeschool Dalton
Deventer
Ouders/verzorgers

Onder schooltijd
14.30-16.00 uur
13.45-14.45 uur
Vanaf 18.00 uur
Onder schooltijd

13.00-16.00 uur

08.30-09.30 uur

Leerlingen groep 7&8
Allen
Team
Meester Rik
Meester Carsten

10.15-11.00 uur

Juf Marianne

13.30-15.30 uur.

14.30-14.45 uur
09.00-10.30 uur
15.00-17.00 uur

12-09-19
16 t/m 20 sept
16-09-19
17-09-19
18-09-19
18-09-19
18-09-19
18-09-19

Inloop uur GGD Sandra, Reina
en Esther aanwezig
Gouden weken
Vergadering leerkrachten groep
1 t/m 3
MR vergadering
Veiligheid dag
Begin Comprix College
Managementoverleg
BHV training

Ouders/verzorgers

08.30-09.30 uur

Allen
Leerkrachten groep 1 t/m 3

14.30-16.00 uur
19.30-21.00 uur

19-09-19
20-09-19

MR
Allen
Tycho en Dimas
Meester Rik
Juf Lieselotte en juf
Miranda
Inloopuur GGD Sandra aanwezig Ouders/verzorgers
Sportdag groep 8 Comprix
Groep 8 en juf Janine

23 t/m 27 sept
23-09-19
25-09-19

Gouden weken
Allen
Bijeenkomst Stage coördinatoren Meester Carsten
Kraanwaterdag
Allen

15.30-17.00 uur

25-09-19

Opleiding dag Dalton
coördinatoren

Juf Anja en juf Janine

Juf Inge groep 3
Meester Rik groep 7/8

26-09-19

Inloop uur GGD Sandra en Reina
aanwezig
Meester Rik vrij
Meester Rik vrij
Groep 1 t/m 6 hele dag vrij
Gouden weken

Ouders/verzorgers

08.30-09.30 uur

Vergadering leerkrachten groep
4 t/m 8
Inloopuur Logopedie
Oud papier
Gouden weken afsluiting!
Begin Kinderboekenweek
Thema “Reis mee!”
Meesters- en juffendag
Inloop uur GGD Sandra en Reina
aanwezig
ICC bijeenkomst
Klasbezoeken juf Marianne
Teamvergadering
ZORG en BEGELEIDING
Klasbezoeken juf Marianne
Inloop uur GGD Sandra en Reina
aanwezig
Kanjertraining Bijscholing dag
Oudergesprekken (facultatief)
Op verzoek van
ouders/verzorgers en/of
leerkracht
Opleiding dag Dalton
coördinatoren

Leerkrachten groep 4 t/m 8

14.30-16.00 uur

Ouders/verzorgers
Oud papier lopers
Allen
Allen

13.45-14.45 uur

Allen
Ouders/verzorgers

Ochtend

Juf Inge
Juf Marianne
Team

15.45-17.15 uur

Juf Marianne
Ouders/verzorgers

Onder schooltijd

Meester Rik
Allen

Hele dag

Juf Anja en juf Janine

Juf Inge groep 3
Meester Rik groep 7/8

26-09-19
27-09-19
27-09-19
30 sept t/m
4 okt
30-09-19
01-10-19
01-10-19
02-10-19
02-10-19
02-10-19
03-10-19
03-10-19
07-10-19
07-10-19
09-10-19
10-10-19
10-10-19
14 t/m 18 okt

16-10-19
17-10-19
18-10-19
21 t/m 25 okt

Verhuisdag
Verhuisdag
Groep 1 t/m 6
Allen

Inloop uur GGD Sandra aanwezig Ouders/verzorgers
Afsluiting Kinderboekenweek
Allen
Herfstvakantie
Allen

Info volgt nog
Hele dag
Hele dag
Hele middag
08.30-09.30 uur
Op de ochtend, meester
Rik voor groep 7

Hele dag

Hele dag vrij!

Vanaf 18.00 uur
Ochtend
Ochtend

08.30-09.30 uur

Onder schooltijd
14.30-16.15 uur

08.30-09.30 uur

Onder schooltijd of op de
middag na schooltijd.

08.30-09.30 uur
Op de ochtend
Iedereen vrij!

