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Welkom
Hamza zit sinds afgelopen woensdag bij ons in groep 1. We wensen Hamza en zijn ouders veel plezier bij ons op
school!

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
Donderdag 29 augustus was onze kijkavond. Heel veel ouders/verzorgers, familieleden, vrienden en buren
kwamen langs om een kijkje te nemen in de school, de klas en op ons plein! Wij vonden het erg prettig en kijken
er met een goed gevoel op terug. Foto’s staan op onze website.

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

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?

Luizen
Woensdag 28 augustus hebben de dames van het luizenpluizen weer geplozen. Dames bedankt voor jullie inzet!!
Een aantal leerlingen hadden neten en/of luizen. De ouders/verzorgers van deze kinderen zijn gebeld en op de
hoogte gebracht. Het advies wat we altijd geven is controleren en blijven kammen! Dames bedankt!!!

Mail
Deze nieuwsflits is verstuurd vanuit ons leerling administratiesysteem Parnassys. Dit is ons systeem, het zorgt
ervoor dat de juiste ouders/verzorgers, de juiste mail ontvangen en dat we geen dubbele mail ontvangen.
Helaas horen we wel eens dat de mail niet aankomt vanuit Parnassys. Wil iedereen die geen mail ontvangt dit
melden bij Rik?

Klasbord
We werken op onze school met klasbord.
Klasbord www.klasbord.nl is een communicatieplatform dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in het onderwijs.
Geen briefjes meer: De volgers van een klas ontvangen een nieuw bericht direct via de Klasbord-app of via de
website!
Elke klas (1/2, 3, 4&5, 6 & 7/8) heeft klasbord aangemaakt. Ook hebben we ervoor gekozen om een ‘klas’ van
alle ouders te maken, zodat de nieuwsflits wat minder vol wordt en meer actueel.
We verwachten dat alle ouders/verzorgers van die desbetreffende groep lid worden. Kies je ervoor dit niet te
doen, dan loop je de kans deze informatie te missen, wij sturen geen extra mail met deze info.
Kinderen en andere belangstellenden kunnen niet lid worden.
De wachtwoorden zijn:
Groep 1&2 2019-2020 WUA-XF3
Groep 3 2019-2020 SDQ-4PU
Groep 4&5 2019-2020 N6G-AHB
Groep 6 2019-2020 5WB-35A
Groep 7&8 2019-2020 Z67-PQ4
Ouders/verzorgers obs Zuid Wolvega 2019-2020 ZH7-SBD
Klasbord is volledig afgeschermd voor anderen, alleen eigen ouders/verzorgers van die groep kunnen erop.
Klasbord maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! Het delen van een
leuke foto, een tekstbericht, een oproep of een poll; wat de boodschap ook is, met Klasbord deel je het
vliegensvlug!
Klasbord is een gratis tool, zowel voor school als thuis. Zo blijft het voor iedereen toegankelijk.

Vrijdag
Op vrijdagmiddag 6 september beginnen we met onze vrijdagmiddag carrousel
Juf Janine geeft vrijdagmiddag Engels aan groep 4 t/m 8, meester Carsten geeft gymnastiek aan groep 4 t/m 8,
juf Lieselotte en juf Zwaantje geven Handvaardigheid en techniek aan groep 4 t/m 8.
Dit is het rooster
11.25-11.40
11.40-12.55
12.00-12.45
12.45-13.30
13.30-14.15

Groep 4/5
Eten in de klas
Naar buiten
Gymnastiek
Engels
Handvaardigheid

Groep 6
Eten in de klas
Naar buiten
Engels
Handvaardigheid
Gymnastiek

Groep 7/8
Eten in de klas
Naar buiten
Handvaardigheid
Gymnastiek
Engels

In dit rooster sluit elke leerkracht met zijn eigen groep de vrijdagmiddag af.

Sportdag Comprix voor groep 8
Op vrijdag 20 september gaan de kinderen van groep 8 met juf Janine naar de sportdag van alle groepen 8 van
Comprix. De kinderen gaan 3 workshops van de volgende onderdelen volgen. Ze gaan op de fiets naar de Olde
en Nije Steense, de normale schooltijden worden aangehouden. Een fiets en sportkleding meenemen is
noodzakelijk. Meester Rik geeft die dag les aan groep 7.

Tafeltennistafel
Afgelopen week heeft de vader van Aylana uit groep 2 de tafeltennis voorzien van een nieuwe laagje verf. Het
ziet er weer prachtig uit! Lykele bedankt voor je inzet!!

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 (13.30-14.15 uur)
Vrijdag (12.45-13.30 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!!

Ouderhulplijst, nieuwe adresgegevens en privacyverklaring.
In de vorige nieuwsflits en in deze staan een aantal bijlages die we graag ingevuld retour zien.
Het betreft de privacyverklaring, als we deze niet ontvangen voor 1 oktober, gaan we ervan uit dat die
ouders/verzorgers geen bezwaren hebben van het plaatsen van foto’s van hun kind op internet.
Verder willen we graag dat ALLE ouders aangeven wat ze zouden kunnen en willen doen voor hun kind op
school, hier valt ook de opgave voor het oud papier bij.
En als er geen nieuwe adresgegevens zijn, mail dat dan even door aan Rik. Alvast bedankt!!

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/zoutjes 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/zoutjes 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)

Beste ouders en kinderen van OBS Zuid,
Donderdag 12 september is het zover, dan start ik bij jullie op school met het geven van typelessen.
Wil jij ook samen met je vriendjes/vriendinnetjes leren typen?? En zit jij in groep 7 of 8? (groep 6 in
overleg) Meld je dan nu snel aan voor de typecursus via info@detypetante.nl Deze cursus is ook
geschikt voor kinderen met Dyslexie.
De typecursus start donderdag 12 september om 14.30 uur en kost 145 euro. Voor ouders/verzorgers
die gebruik maken van stichting leergeld, dit kan waarschijnlijk via de stichting, maar overleg dat even
met hen. De cursus bestaat uit 12 groepslessen en een examen (welke plaats vindt op 12 december) .
Elke wekelijkse les duurt 45 minuten. Een groep bestaat uit maximaal 10 kinderen
(Kan je niet om 14.30 uur, geef dit dan gerust door, bij meerdere aanmeldingen starten er ook groepen
om 15.30 en 16.30 uur)
We werken met een computerprogramma via het internet. Deze hoef je zelf niet mee te nemen, hier
zorg ik voor. Natuurlijk moet er thuis ook geoefend worden, dus daar heb je wel een computer nodig
😉
Wil je graag eerst meer informatie? Kijk dan op www.detypetante.nl of fb.me/DeTypetante . Natuurlijk
kan je eerst al je vragen ook naar mij toe mailen via info@detypetante.nl
Tot gauw
Groeten Jolanda

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
2 t/m 6 sept
02-09-19

Wat
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
Juf Janine maakt groepsfoto’s.

05-09-19

9 t/m 13 sept
09-09-19
10-09-19
11-09-19
11-09-19
11-09-19
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

Gouden weken
Teamvergadering praktisch
OV vergadering
Overleg werkgroep onderwijs
Startbijeenkomst Comprix
College
Bijeenkomst IB-ers
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

Wie
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

Hoe laat

Allen
Kinderen mogen in vrolijke,
kleurrijke kleding op school
komen.
Allen
Team
OV
Meester Rik
Meester Carsten

Onder schooltijd.

Juf Marianne
Ouders/verzorgers

13.30-15.30 uur.
08.30-09.30 uur

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

14.30-14.45 uur
19.30-21.00 uur
09.00-10.30 uur
15.00-17.00 uur

Allen
Leerkrachten groep 1 t/m 3 14.30-16.00 uur
19.30-21.00 uur
Info volgt nog
Hele dag
Hele dag
Hele middag

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
Bijeenkomst Stage coördinatoren
Kraanwaterdag

Allen
Meester Carsten
Allen

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

Leerkrachten groep 4 t/m 8 14.30-16.00 uur

26-09-19
27-09-19
27-09-19
30 sept t/m
4 okt
30-09-19

Verhuisdag
Verhuisdag
Groep 1 t/m 6
Allen

08.30-09.30 uur
Op de ochtend, meester
Rik voor groep 7
15.30-17.00 uur
Hele dag

Hele dag vrij!

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

4 t/m 8
Informatieavond groep 1 t/m 3
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

Ouders/verzorgers groep 1
t/m 3
Ouders/verzorgers
Oud papier lopers
Allen
Allen

19.30-21.00 uur

Allen
Ouders/verzorgers

Ochtend
08.30-09.30 uur

Juf Inge
Juf Marianne
Team

15.45-17.15 uur
Onder schooltijd
14.30-16.15 uur

Juf Marianne
Ouders/verzorgers

Onder schooltijd
08.30-09.30 uur

Meester Rik
Allen

Hele dag
Onder schooltijd of op de
middag na schooltijd.

Juf Anja en juf Janine

Juf Inge groep 3
Meester Rik groep 7/8

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

13.45-14.45 uur
Vanaf 18.00 uur
Ochtend
Ochtend

08.30-09.30 uur
Op de ochtend
Iedereen vrij!

