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Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek.
Alle groepen zijn aanwezig bij de gezamenlijke opening in de hal.
Die dag is een feestelijke dag voor iedereen en zeker voor groep 6,
want meester Carsten is in deze periode jarig
en viert zijn verjaardag!!
Elke leerkracht viert zijn of haar eigen verjaardag binnen zijn of haar eigen
groep, de meester- en juffendag vervalt hiermee.
Deze periode zijn we veel bezig met (voor)lezen, boeken, bibliotheekbezoek groep 4/5 en het boekenweekthema
REIS MEE!
In de groepen wordt hier natuurlijk veel aandacht aan gegeven. De leerlingen van groep 7/8 gaan voorlezen bij de
peuterspeelzaal, groep 6 leest voor aan groep 3 en groep 4/5 leest voor aan groep ½.
In elke groep mogen de kinderen meedoen aan de voorleeswedstrijd. Elke groep mag een winnaar kiezen en
deze mag strijden tijdens de finale op woensdag 16 oktober. Er komt een jury om de winnaar te kiezen! Ook doen
we veel aan boekpromotie, bibliotheekbezoek, enz.
Op vrijdag 18 oktober sluiten we af met een prachtige culturendag, zie stukje hieronder!!
Cultuurdag 18 oktober
Op 18 oktober sluiten we de Kinderboekenweek feestelijk af met de hele school. Dit wordt door kinderen
georganiseerd.
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Reis mee’, waardoor de school die vrijdag ingericht wordt met versiering
afkomstig uit allerlei landen.
Ook worden de leerlingen getrakteerd op heerlijke binnen- en buitenlandse gerechten en zal er allerlei binnen- en
buitenlandse muziek gedraaid worden.
De leerlingen mogen in klederdracht uit allerlei landen naar school komen, een feest van internationale allure!
Van 9.00 – 10.00 uur kunnen de kinderen (groep 1 t/m 8 door elkaar en begeleid door groep 8) in elke klas een
kijkje nemen bij de stands van alle verschillende landen, ook worden er presentaties van Topondernemers
gegeven. ’s Middags gaan de creatieve lessen gewoon door.
Engels en gymnastiek worden vervangen door een spelcircuit, georganiseerd door de leerlingenraad.
Het idee van een culturenfeest is ook een idee van de leerlingenraad, complimenten voor dit mooie idee!
Oproep: Wilt u ook (max. 10) hapjes maken vanuit een bepaald land of heeft u mooie versiering van een land, wilt
u dit dan melden bij juf Anja (anjasijtsema@obszuid.nl)? Bij voorbaat dank!

Tutorlezen
Vandaag zijn we begonnen met het tutorlezen! Het was goed geregeld en de kinderen hebben zo extra kunnen
oefenen! We zoeken nog wel 1 persoon op maandag, 2 op de woensdag en 1 op de vrijdag. We willen alle
ouders/verzorgers die vandaag hebben gelezen en komende week gaan lezen bedanken voor hun inzet!
Ter informatie!
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!

Informatie avond groep 4 t/m 8
Dinsdag 24 september was de informatieavond voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 4 t/m 8.
En er waren veel ouders die erop af waren gekomen!! Super!! De avond begon met op het grote leerplein met het
voorstellen van de leerkrachten en die vertelden om de beurt over hun werkzaamheden naast de klas.
Bijvoorbeeld over de carrousel op vrijdagmiddag, stage, kanjer coördinator, Kinderboekenweek, enz.
Daarna ging de eerste ronde van start, de leerkrachten van groep 4/5, 6 en 7 vertelden over de organisatie in hun
klas. De 2e ronde was voor de ouders/verzorgers van groep 4/5 en 8. Wij vonden het een erg leuke en
informatieve avond en vinden het erg prettig dat zoveel ouders aanwezig waren op deze avond!!
Iedereen bedankt!!

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!!!

BHV
Afgelopen woensdag hebben juf Ankie en juf Miranda hun BHV diploma behaald. Op dit moment hebben 10
leerkrachten hun BHV diploma, hier zijn we erg trots op!! Dames gefeliciteerd!!!

Ontruimingsoefening
Woensdag 18 september hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Het verliep allemaal erg rustig en
overzichtelijk. We hebben in de onderbouw en bovenbouw goed geëvalueerd en gekeken wat er goed gaat en
wat er anders moet. Het ontruimingsplan is aangepast en hangt op de desbetreffende plekken in de school. Ook
is het ontruimingsplan een onderdeel van het veiligheidsbeleid van de school. In dit veiligheidsbeleid staat alles
m.b.t. veiligheid, Kanjertraining, ruimtes, internetprotocol, pestprotocol, enz. Dit veiligheidsbeleid wordt komende
vergadering in de MR besproken en in het team. Daarna komt dit uitgebreide plan op de website te staan.

MR vergadering
De MR heeft dit jaar al 1 keer vergaderd en dit keer ging het over jaarverslag 2018-2019 van de school en van de
MR. Deze verslagen worden ook bijgevoegd bij de agenda van de zakelijke ouderavond van 14 oktober 2019,
ook de schoolgidsen zijn behandeld en goedgekeurd. Verder is er gesproken over het jaarplan 2019-2020.

OV vergadering
De OV heeft dit jaar al 1 keer vergaderd en het ging dit keer over de samenstelling van de OV, het jaarverslag
2018-2019 van de school en van de OV. Deze verslagen worden ook bijgevoegd bij de agenda van de zakelijke
ouderavond van 14 oktober 2019. Verder is er ook gesproken over het jaarplan 2019-2020

Zakelijke ouderavond
Maandag 14 oktober is onze zakelijke ouderavond en het begint om 19.30 uur.
Voor de pauze zal de OV, de MR en het team vertellen waar ze mee bezig zijn of gaan.
Na de pauze zullen de teamleden dieper ingaan op Dalton, Kanjertraining, ICT, Cultuur en Onderbouwd
(methode van de kleuters). Dit zal ongeveer 45 minuten duren.
Iedereen wordt uitgenodigd om op de zakelijke ouderavond te komen! Na afloop is er een hapje en een drankje
voor de aanwezigen.
Kunt u niet, geeft u dit dan even door aan Rik (directie@obszuid.nl)
De agenda met bijlagen wordt later deze week verstuurd.

MOBIELTJES SPAREN VOOR HET GOEDE DOEL
Als school staan we midden in de maatschappij, we willen
dan ook graag onze betrokkenheid laten zien en eventuele
verantwoordelijkheden op ons nemen ten opzichte van onze
maatschappelijke betrokkenheid. Soms kunnen kleine,
simpele acties al waarde hebben. Vandaar dat we besloten hebben
om iets te doen voor stichting Opkikker.
STICHTING OPKIKKER
Al vanaf 1995 organiseren zij Opkikkerdagen voor gezinnen met een ziek kind, waarin zij door middel van heel
veel activiteiten de zorgen van ieder gezinslid volledig naar de achtergrond laten verdwijnen. Deze activiteiten zijn
talloos en breed. Niets is hen te gek, alles kan. Zij zijn trots op hun organisatiekunst, waarmee ze duizenden
gezinnen helpen en waarbij diezelfde hulp ook nog eens toegesneden is op de individuele gezinssituatie.
Maar de Opkikkerdag is pas het begin. Hierop volgt het Ambassadeurschap met nog vele, bijzondere momenten
die het hele gezin keer op keer weer van nieuwe energie zullen voorzien! Door het ambassadeurschap geven ze
trots, eigenwaarde, verantwoordelijkheid, sociaal contact en kracht. Met als uitgangspunt de transformatie van
patiënt naar ambassadeur.
Zij zijn Stichting Opkikker, een keten van kracht.
MOBIELTJESACTIE STICHTING OPKIKKER
In 2018 hebben ze met elkaar 71.734 mobieltjes én cartridges ingezameld! We zijn super trots op het feit dat
we dit met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Dank jullie wel!
Help mee om mobieltjes in te zamelen voor Stichting Opkikker! Voor iedere ingezamelde telefoon krijgen zij
namelijk een vergoeding. De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig ten goede aan de organisatie
van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Met dank aan de inzet van duizenden
enthousiaste inzamelaars zijn zij de afgelopen zeven jaar in staat geweest om in totaal meer dan 600.000
mobiele telefoons in te zamelen. Ook dit jaar kunnen zij niet zonder jouw hulp! Want de doelstelling voor
2019 is het inzamelen van maar liefst 80.000 telefoons. Vraag dus snel een inzameldoos aan en help hen mee
om zieke kinderen op te kikkeren door middel van uw oude mobiele telefoon.
Aan beide kanten van de school (ingang kleuters en leerplein naast de vissenkom) is een verzameldoos
aanwezig, hier kunnen mobieltjes worden ingeleverd voor dit goede doel. Ook kunt u ze altijd inleveren
bij Meester Carsten. Alvast bedankt!
Voor meer informatie: https://opkikker.nl/

Naschools Sport Aanbod in de gymzaal bij OBS Zuid
Spelen met een stokkie
Op dinsdag 8 oktober komt het buurtsportwerk weer na
schooltijd, spelen, bewegen en sporten in de gymzaal van de
OBS Zuid. Dit keer hebben we gekozen voor spelen met een
stokkie. Dit houdt in dat we allerlei leuke vormen gaan doen
waarbij je een bal, een puck, een ring met een stok
voortbeweegt. We gaan curling spelen, midgetgolfen, staand
sjoelen en ringhockeyen. Best ingewikkeld allemaal. Gezellig
samen spelen blijft ons motto.
Wat wil jij het liefst spelen?
Kom naar het NSA!! Op dinsdag 8 oktober in de gymzaal van OBS Zuid. Wij beginnen om half 3.

Informatie avond groep 1 t/m 3
Groep 1 t/m 3 heeft één gezamenlijke avond, die is VANAVOND 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)

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.

Schoolgids
Afgelopen week hebben de oudste kinderen van elk gezin een schoolgids mee naar huis gekregen. Dit is
schoolgids A, hierin staat allerlei nuttige informatie. Schoolgids B is er ook, maar die printen we niet uit. Deze
staat op de website, net zoals schoolgids A. Als er nog fouten en/of onduidelijkheden in staan, willen we dit graag
weten.

Agenda
Wanneer
30 sept t/m
4 okt
30-09-19

Wat
Gouden weken

Wie
Allen

Hoe laat

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

Leerkrachten groep 4 t/m 8 14.30-16.00 uur
Ouders/verzorgers
groep 1 t/m 3
Ouders/verzorgers
Oud papier lopers
Allen

19.30-21.00 uur

Groep 6
Werkgroep portfolio
Juf Janine en juf Anja
Ouders/verzorgers

Ochtend
13.00-14.00 uur
14.00-15.00 uur
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

Dalton coördinatoren opleiding

Juf Anja en juf Janine

09-10-19
10-10-19

Juf Marianne
Ouders/verzorgers
Meester Rik

Hele dag

Verkeerscommissie
Allen
Allen

15.30-16.30 uur
19.30-21.30 uur
Onder schooltijd of op de
middag na schooltijd.

16-10-19

Klasbezoeken juf Marianne
Inloop uur GGD Sandra en Reina
aanwezig
Kanjertraining Bijscholing dag
Levering 24 chromebooks
Vergadering verkeerscommissie
Zakelijke ouderavond
Oudergesprekken (facultatief)
Op verzoek van
ouders/verzorgers en/of
leerkracht
Managementoverleg

Onder schooltijd
Meester Rik groep 7/8
Onder schooltijd
Meester Rik groep 7/8
Juf Inge groep 3
Onder schooltijd
08.30-09.30 uur

Meester Rik

Hele dag

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

Vergadering werkgroep portfolio
Inloop uur GGD Sandra aanwezig
Cultuurdag
Herfstvakantie

Werkgroep portfolio
Ouders/verzorgers
Allen
Allen

13.00-15.00 uur
08.30-09.30 uur
09.00-10.00 uur
Iedereen vrij!

30-09-19
01-10-19
01-10-19
02-10-19
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

10-10-19
10-10-19
11-10-19
14-10-19
14 t/m 18 okt

Inloopuur Logopedie
Oud papier
Begin Kinderboekenweek
Thema “Reis mee!”
Verjaardag meester Carsten
Vergadering werkgroep portfolio
Overleg Dalton
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

