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Welkom
Yano en Naéli worden volgende week 4 jaar en komen dan bij ons in groep 1. We wensen Yano, Naéli en hun
ouders veel plezier bij ons op school!

Gouden weken
We zijn al een aantal weken onderweg met onze Gouden Weken. Daarin worden veel groepsvormende
activiteiten gedaan, zodat de leerlingen zo snel mogelijk gewend raken aan elkaar en de manier van werken in
elke groep. De leerlingen presenteren zichzelf, doen spelletjes en leren middels de Kanjertaal elkaar kennen.
Dagelijks zal er in de klas een spelletje of activiteit worden gedaan, om de groepsband te verstevigen.
De groepen zullen (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!!

Oud papier
Dinsdag 3 september is er weer veel oud papier bij de weg opgehaald. We willen alle heren en dame bedanken
voor hun inzet. De volgende keer is op dinsdag 1 oktober, we zoeken nog lopers en rijders met karren! Je kunt je
opgeven bij Rik (directie@obszuid.nl).

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!!

Ophangen van borden!!
Gisteren heeft Peter de Lange allemaal borden opgehangen in en om school. Het ziet er goed uit! Peter bedankt
voor je inzet!

Kinderpostzegels
Woensdag 25 september is de start van de Kinderpostzegelactie geweest. de kinderen uit groep 7&8 verkopen
veel dingen (kinderpostzegels, pleisters, enz.) voor het goede doel. Het doel van de kinderpostzegelactie van dit
jaar is: dichtbij ieder kind. Zet hem op jongens en meiden!!!

Informatie avond groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8 heeft één gezamenlijke avond, die is op dinsdag 24 september met 3 rondes.
In de eerste ronde zullen de leerkrachten vertellen wat hun functie is, wat ze doen en waar we mee bezig zijn en
gaan.
Bij de 2e en 3e ronde kunt u naar een groep gaan om groep specifieke informatie te krijgen.
Het programma:
Vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee
19:15 – 19:30 uur opening door de leerkrachten op het leerplein
19:30 – 20:00 uur informatie over groep 4/5, 6 en 7 (zelf een keuze maken naar welke groep u wilt gaan)
20.00 – 20.15 uur pauze
20.15 – 20.45 uur informatie over groep 4/5 en 8 (zelf een keuze maken naar welke groep u wilt gaan)
Let u goed op? Groep 6 en 7 is alleen van 19.30 – 20.00 uur, groep 8 is alleen van 20.15 – 20.45 uur.
Er zal geen gezamenlijke afsluiting plaats vinden
Wij verwachten hierbij alle ouders/verzorgers. Bent u verhinderd? even afmelden bij Rik
(directie@obszuid.nl)

Informatie avond groep 1 t/m 3
Groep 1 t/m 3 heeft één gezamenlijke avond, die is op maandag 30 september.
In de eerste ronde zullen de leerkrachten vertellen wat hun functie is, wat ze doen en waar we mee bezig zijn en
gaan.
Het programma:
Vanaf 19.15 uur inloop met koffie en thee
19:30 – 20:00 uur opening door de leerkrachten op het leerplein
20.00 – 21:00 uur informatie over groep 1/2 en groep 3
Er zal geen gezamenlijke afsluiting plaats vinden
Wij verwachten hierbij alle ouders/verzorgers. Bent u verhinderd? even afmelden bij Rik
(directie@obszuid.nl)

Nieuwe leerlingenraad
Gisteren hebben de verkiezingen voor de nieuwe leerlingenraad
van obs Zuid plaatsgevonden.
Uit groep 6 t/m 8 zijn 8 leerlingen gekozen, die zich gaan inzetten
voor schoolse zaken vanuit de leerlingen. Vorig jaar heeft de
leerlingenraad van alles gedaan, zoals het plein, leuke
activiteiten, enz.
De nieuwe leerlingenraad kijkt erg uit naar het nieuwe schooljaar
en zit vol met nieuwe plannen en ideeën. We zijn benieuwd!
Bij deze van harte gefeliciteerd met jullie benoeming: Jarno van
Veen, Yara, Denise, Kay, Chantal en Annemijn Veel succes!

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

Lezen met kinderen
Het is belangrijk dat kinderen, die leren lezen, zoveel mogelijk oefenen met lezen. Op school noemen we dat
leeskilometers maken.
In de kleutergroepen komen de kinderen in aanraking met verhalen uit verschillende boeken, zinnen, woorden en
letters. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheid en op het oefenen van de voorwaarden, die nodig zijn om te
kunnen komen tot leren lezen.
In groep 3 en 4 wordt een groot deel van de week besteed aan technisch lezen.
In groep 5 en 6 wordt dit voortgezet lezen en de nadruk wordt daar steeds meer op begrijpend lezen gelegd.
In groep 7 en 8 gaat het om het begrijpen en doorgronden van teksten.
De leesvaardigheid wordt nu onderhouden, zodat dit op een goed niveau blijft.
Goed kunnen lezen is dus ontzettend belangrijk!
Om het oefenen met technisch lezen te stimuleren, hebben we besloten om naast de reguliere methode Veilig
Leren Lezen en Estafette ook drie keer per week 15 minuten extra te oefenen met lezen. Dit zal voor leerlingen
uit groep 4 t/m 8 zijn. groep 3 haakt aan na de Kerstvakantie.
Dit zal gebeuren op de ochtend van 08.30 uur t/m 08.45 uur.
Er zijn al ouders/verzorgers die zich op hebben gegeven via de ouderhulplijst, maar we zoeken nog meer
mensen. Je kunt je opgeven bij juf Anja (anjasijtsema@obszuid.nl).

Jaarplanning
Alle gezinnen krijgen een jaarplanning, deze staat in de bijlage. Hierin staan nog niet de creatieve voorstellingen,
uur cultuur en de veerkieker. Wij gaan in projectvorm per groep (passend bij het thema) cultuur, creatieve
voorstelling en sporten samenvoegen tot een prachtig iets. We zijn hierover in gesprek. U hoort hier nog van. In
de jaarplanning staat belangrijke informatie over school, belangrijke activiteiten en andere belangrijke data. U
kunt deze kalender aanvullen met nieuwe data en activiteiten die in de nieuwsflits komen te staan.

Agenda
Wanneer
16 t/m 20 sept
16-09-19
17-09-19
17-09-19
17-09-19
18-09-19
18-09-19
18-09-19
18-09-19
19-09-19
20-09-19
20-09-19

Wat
Gouden weken
Meester Rik vrij
Verhuisdag
MR vergadering
Vergadering werkgroep Portfolio

MR
Juf Ankie, juf Anja, meester
Carsten en juf Janine
Juf Anja voor groep 3
Juf Anja, juf Inge is vrij
Ontruimingsoefening
Allen
Begin Comprix College
Tycho en Dimas
Managementoverleg
Meester Rik
BHV training
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
23-09-19
24-09-19

Vergadering leerkrachten groep
1 t/m 3
Gouden weken
Bijeenkomst Stage coördinatoren
Juf Inge voor groep 3
Informatieavond groep 4 t/m 8

25-09-19

Kraanwaterdag

25-09-19

Opleiding dag Dalton
coördinatoren

25-09-19

BHV training

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

Wie
Allen
Meester Rik

Leerkrachten groep 1 t/m 3
Allen
Meester Carsten
Juf Inge, juf Anja is vrij
Ouders/verzorgers
groep 4 t/m 8
Allen
Juf Anja en juf Janine

Juf Lieselotte en juf
Miranda
Inloop uur GGD Sandra en Reina Ouders/verzorgers
aanwezig
Meester Rik vrij
Verhuisdag
Groep 1 t/m 6 hele dag vrij
Groep 1 t/m 6
Gouden weken
Allen
Vergadering leerkrachten groep
4 t/m 8
Informatieavond groep 1 t/m 3

Hoe laat
Hele dag
19.30-21.00 uur
14.45-16.00 uur
Hele dag
Tijdstip is geheim
Hele dag
Hele dag
Hele middag
08.30-09.30 uur
Op de ochtend, meester
Rik voor groep 7
14.30-16.00 uur

15.30-17.00 uur
Hele dag
19.15-20.45 uur
Hele dag
Juf Inge groep 3
Meester Rik groep 7/8
Hele middag
08.30-09.30 uur

Hele dag vrij!

Leerkrachten groep 4 t/m 8 14.30-16.00 uur
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
Groep 1 t/m 8

15.45-17.15 uur
Overdag

Juf Marianne
Team

Onder schooltijd
14.30-16.15 uur

08-10-19

Klasbezoeken juf Marianne
Teamvergadering
ZORG en BEGELEIDING
Dalton regiobijeenkomst

Juf Anja en juf Janine

09-10-19

Klasbezoeken juf Marianne

Juf Marianne

Onder schooltijd
Meester Rik groep 7/8
Onder schooltijd

30-09-19
01-10-19
01-10-19
02-10-19
02-10-19
02-10-19
03-10-19
03-10-19
7 t/m 11
oktober
07-10-19
07-10-19

Inloopuur Logopedie
Oud papier
Gouden weken afsluiting!
Begin Kinderboekenweek
Thema “Reis mee!”
Meesters- en juffendag
Inloop uur GGD Sandra en Reina
aanwezig
ICC bijeenkomst
Ik eet het beter
Week van de pauzehap

13.45-14.45 uur
Vanaf 18.00 uur
Ochtend
Ochtend

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

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

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

08.30-09.30 uur
Op de ochtend
Iedereen vrij!

