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NL doet 14 maart
Zaterdag 14 maart van 09.00 uur t/m 13.00 uur (inclusief lunch) gaan we kleine klussen in en om de school
aanpakken.
De heg willen we aanpakken, dus de paaltjes er tussen uit, evenals het draad. We willen graag boomschors
bijvullen in de tuintjes bij de bomen en in de boswal, verder wat snoei- en onderhoud werkzaamheden op en rond
het schoolplein.
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!

Rapportgesprekken
Maandag 2 maart (middag) & dinsdag 3 maart (middag) zijn de gezamenlijke contactmomenten voor de
ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7. Wij verwachten hierbij alle ouders/verzorgers. Het zou mooi zijn dat de
leerlingen van groep 6&7 ook aanwezig zouden kunnen zijn bij de gesprekken.
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.
De planning staat in de bijlage
Als uw kind er niet tussen staat, dan heeft de leerkracht van uw kind al contact met u opgenomen om een andere
afspraak te maken. Of die afspraak is al gemaakt, of wordt nog gemaakt. En anders moet u even contact
opnemen met de leerkracht van uw kind.

Vrije dagen rest van het schooljaar
Er is een foutje geslopen in de jaarplanning van de ouders/verzorgers, er staat in dat de leerlingen van groep 1
t/m 6 donderdag 9 april vrij zijn, dit klopt niet. het moet zijn dinsdag 14 april. Hieronder alle vrije dagen t/m de
zomervakantie.
- Woensdag 4 maart, groep 1 t/m 8 vrij (personeelsdag Comprix)
- Vrijdag 10 april, groep 1 t/m 8 vrij (Goede Vrijdag)
- Maandag 13 april, groep 1 t/m 8 vrij (2e Paasdag)
- Dinsdag 14 april, groep 1 t/m 6 vrij (dossierdag)
- Meivakantie (zaterdag 25 april t/m dinsdag 5 mei)
- Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei, groep 1 t/m 8 vrij (Hemelvaart)
- Maandag 1 juni, groep 1 t/m 8 vrij (2e Pinksterdag)
- Woensdag 17 juni, groep 1 t/m 8 vrij (dossierdag)
- Zomervakantie (zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus)

Thema 75 jaar bevrijding!
Dit jaar is het precies 75 jaar gelden dat Nederland is bevrijd en dat willen op OBS Zuid niet ongemerkt voorbij
laten gaan. We gaan het thema uitvoerig behandelen, het thema start schoolbreed op woensdag 18 maart, dit is
ook onze open dag en we hopen dat er veel mensen komen kijken op onze school.
Het thema loopt tot vrijdag 15 mei (Meispelen), op deze dag sluiten we het thema af op een fantastische wijze!!
Ook hier is iedereen voor uitgenodigd. Meer info over de opening en afsluiting volgt snel.
We gaan samen met verschillende aanbieders een prachtig programma samen stellen, dit zal op de
vrijdagmiddag gebeuren tijdens onze carrousel. We zijn bijna rond met het programma, u hoort hier nog meer
over. En de groepen 3&4 krijgen van IJtje Plantinga (https://plantimproductie.nl/theater-voor-iedereen)
(theater) improvisatielessen onder schooltijd en misschien ook nog wel na schooltijd, ook hier zijn we nog over in
gesprek. Daarnaast gaan we nog op pad naar verschillende musea en er komen verschillende gastsprekers op
school. Kortom een prachtig programma en een heel indrukwekkend en interessant thema.
We zoeken nog wel materialen (camouflagenetten, legerspullen, spulletjes van de Tweede Wereldoorlog, enz.)
u kunt hiervoor contact opnemen met Janine, Inge of Rik.

Open dag 18 maart
Woensdag 18 maart is onze open dag, de deuren zijn voor ALLE (nieuwe) ouders geopend en natuurlijk ook voor
andere belangstellenden.
De OV zorgt ervoor dat koffie, thee en iets lekkers klaar staat voor onze gasten. Verder zal de leerlingenraad
rondleidingen verzorgen, net zoals Rik, de OV en de MR. We hopen dat er veel mensen komen, zowel onze
eigen ouders, familie, buurtgenoten, vrienden, enz. als nieuwe ouders. Ken je nog mensen die hun kind
misschien willen inschrijven op onze school, of op de peuterspeelzaal? Neem ze mee op naar onze open dag!
Deze dag wordt ook het Thema “75 jaar bevrijding’ geopend! Het programma tot nu toe is;
08.30-08.45 uur; maatjeslezen voor groep 3 t/m 8, erg leuk om te zien
09.00-10.00 uur; de Histotolk (www.histotolk.nl) vertelt een spannend verhaal over de Tweede Wereld Oorlog, dit
is op zolder voor groep 7.
10.30-11.15 uur; IJtje Plantinga (www.plantimproductie.nl) geeft theaterlessen aan groep ¾ in het speellokaal,
improvisatie!
11.15-12.00 uur; IJtje Plantinga (www.plantimproductie.nl) geeft theaterlessen aan groep ¾ in het speellokaal,
improvisatie!
09.30-15.00 uur; groep 8 gaat met juf Janine naar voormalig Kamp Westerbork, helaas kunnen hier alleen maar
ouders van groep 8 mee naar toe.
Verder kan iedereen ten allen tijde een kijkje in de groepen nemen, onze nieuwe methode onderbouwd in de
kleutergroep is erg mooi om te zien in de praktijk, het werken op de leerplekken, de instructies, enz. Dus komt
allen!!

Schoolvoetbal 2020
Het technische sporthart van de school heeft goed nieuws: de overeenkomst met meisjescoach Jan Woudstra is
met een jaar verlengd. Wij zijn hier erg blij mee!
Hij zal dus ook dit jaar weer het meisjesteam gaan begeleiden naar succes en vooral plezier tijdens het toernooi
op woensdag 8 april. We hebben Jeroen Dekker gevraagd om twee keer de Zuidleeuwinnen te gaan trainen
tijdens schooltijd, dit zal eind maart / begin april zijn, tijden volgen later.
De meiden die zijn geselecteerd (en zich dus hebben opgegeven): Meike, Denise, Salma, Tina, Darcy, Rawnak,
Chelsea, Angelique, Yasmin, Annemijn, Chantal.
Ook aan de kant van de jongens is geweldig nieuws te melden: Jeroen Sinnema en Bert Brouwer vormen dit jaar
de trainings- en begeleidingsstaf van onze Zuidleeuwen. Beide hebben ze dit jaar nog geen zoon in dit team
zitten, dat maakt het helemaal top! Ze zullen zelf de trainingen verzorgen, ook dit komt nog terug op een later
moment. Ze hebben aangeven dit best een paar jaar te willen doen, dat zou super zijn! Dus laten we hopen op
een onvergetelijke, historische en vooral plezierige dag op 8 april!
De jongens die zijn geselecteerd (en zich dus hebben opgegeven): Jason, Alireza, Ahmad, Tim, Jarno, Kay, Luca
O., Gerlof, Luca P. Keano.
Informatie omtrent het toernooi zelf zal pas eind maart / begin april volgen. Het wachten hierbij is op informatie
vanuit de werkgroep “Schoolvoetbal Weststellingwerf”.

Rekenen
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met groepsdoorbrekend rekenen. We hebben de groepen 4 t/m 8 door
elkaar gehusseld en er 3 niveaugroepen van rekenen van gemaakt. Wij noemen dit de ***, ** en *.
De *** groep krijgt uitdagend rekenen, dus redactiesommen, Rekentijgers, Topklassers en 24 game (+, -, x en:).
Verder willen wij in deze groep de hiaten (als die er zijn) aanpakken.
De ** groep krijgt meer herhaling, redactiesommen op hun niveau, tafelsommen en verwerking van +, -, x en :.
De * groep krijgt heel veel instructie in 2 tallen, + en – sommen en krijgen dit uitgelegd met veel hulpmateriaal.
Verder het automatiseren van de tafels en klokkijken. Ook gaan we met hen bezig met getalbegrip.
Juf Janine en meester Rik geven elke instructiegroep 45 minuten rekenen op niveau en dit is erg leuk, omdat je
met verschillende groepen door elkaar rekent. Iedereen kan elkaar helpen. Ook maken we gebruik van veel
materialen, die we allemaal hebben verzameld in onze nieuwe ‘rekenkast’. Hier mogen de leerlingen dagelijks
materialen uit pakken om aan hun eigen IK-doelen te werken.
We werken in 3 rondes (12.00-12.45, 12.45-13.30 en 13.30-14.15). De leerlingen die geen rekenen hebben,
hebben op dat moment gym van juf Sjoukje/meester Carsten of verkeer (straks Topondernemers) van juf Dana.
Ook dit is leuk omdat je nu eens door elkaar sport en met verkeer en Topondernemers van en met elkaar leert.
Zo leert iedereen verantwoordelijkheid te dragen en samen te werken op verschillende niveaus en met leerlingen
van verschillende leeftijden.
De eerste dinsdagmiddag was erg leuk en een goed begin!! We willen wel alle ouders/verzorgers vragen om de
tafels thuis te blijven oefenen!!!
Grote Rekendag
In het kader van rekenen gaan we op woensdag 25 maart meedoen aan de Grote Rekendag, alle leerlingen
zullen die dag met rekenen bezig zijn. We hebben de materialen gisteren (donderdag) binnen gekregen en een
werkgroepje (juf Dana, juf Wendy, meester Carsten en juf Sjoukje) zullen deze dag gaan voorbereiden. We
hebben er zin in en zijn zeer benieuwd………
Tutor Rekenen
Wat we ook graag willen gaan doen vanaf woensdag 25 maart, is niet meer tutorlezen op woensdag met de
kinderen van groep 4 t/m 8, maar te gaan rekenen van 08.30 tot 08.45 uur.
We blijven dan wel tutorlezen op maandag en vrijdag van 08.30 tot 08.45 uur en de leerlingen van groep 3 blijven
ook op woensdag lezen van 08.30 tot 08.45 uur, maar groep 4 t/m 8 gaat op woensdag van 08.30 tot 08.45 uur
rekenen.
We willen dan verschillende workshops aanbieden, zoals klokkijken, metriek stelsel, staartdelingen, tafels,
optellen, aftrekken, omtrek, oppervlakte, enz.
We zoeken hiervoor nog enthousiaste ouders/verzorgers of andere belangstellenden die graag op woensdag van
08.30 tot 08.45 uur willen gaan rekenen. Geef je op bij Rik en geef ook aan wat je graag zou willen geven.

Cultuur groep 3&4
De kinderen van groep 3&4 gaan op donderdagmiddag o.l.v. een externe docent theaterlessen (improvisatie)
volgen. Deze lessen worden geven door IJtje Plantinga en de 1e les is op onze open dag op woensdag 18 maart
(10.30-11.15 en 11.15-12.00 uur), daarna op donderdag 26 maart, 2 april, 17 april, 7 mei en 14 mei.
De uitvoering is op vrijdag 15 mei tijdens onze culturele dag (meispelen).
Op vrijdagmiddag gaan ze door elkaar gymmen (ook korfbal trainen van SIOS (zie rooster) en een leuk
programma volgen.

Cultuur groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8 krijgt op vrijdagmiddag tijdens de gebruikelijke carrousel 4 workshops aangeboden door
4 verschillende externe docenten. De kinderen mogen maandag hun voorkeur opgeven over welk onderdeel zij
het liefst willen volgen (zie voor meer informatie onze bijlage).
Ze kunnen kiezen uit de workshops portretten maken, vloggen, dj/producer en een eigen historische route
maken. Deze workshops duren 90 minuten (12.30-14.00 uur) en je volgt 3 lessen. Dus de eerste ronde is op
vrijdag 6 maart, vrijdag 13 maart en vrijdag 20 maart.
Dan kiezen de leerlingen opnieuw en volgen weer 3 lessen op vrijdag 27 maart, vrijdag 3 april en vrijdag 17 april.
We hebben dan een presentatieronde op vrijdag 17 april om 14.00 uur, waarvoor iedereen bij deze is
uitgenodigd!!
Daarnaast geven de leerkrachten 3 workshops (figuurzagen, nestkastjes maken en naar het bos om roofvogels te
zoeken). Wij hebben er ontzettend veel zin in en we vinden dat we een prachtig programma hebben weten
samen te stellen!!

Korfbal trainen
We doen met een groot aantal teams mee aan het schoolkorfbaltoernooi op woensdag 13 mei en juf Anja heeft
samen met SIOS (Harold Sikkema) de trainingsdata vastgelegd. De trainingen vinden plaats op het korfbalveld bij
SIOS, dus de leerlingen moeten buitenschoeisel en een fiets mee. De fiets is alleen voor groep 5 t/m 8, groep
3&4 gaan lopend. De 1e les krijgen de groepen 3 t/m 8 allemaal een korfbal les, de volgende lessen zijn alleen
voor de korfballers, de andere leerlingen krijgen dan buitengym van de eigen leerkracht. We willen SIOS alvast
bedanken voor hun inzet!

Goede doelen!!!
De afgelopen weken hebben een aantal leerlingen
van groep 6 geld ingezameld voor het goede doel.
Liam, Lieke, Jorin en Jasper hebben flessen
ingezameld voor Kinderfonds Mama’s. Ze hebben
€30 opgehaald en wij als school hebben er €30
bijgedaan, zodat de totale opbrengst €60 is
geworden. Definity en Esmee hebben €15
opgehaald voor Help Malawi en dit hebben ze
gisteren overhandigd aan Louise Swart van de
stichting. Zij gaat 10 maart naar Malawi om te
helpen en van het geld gaan ze boeken kopen. Ook
dit bedrag hebben we als school verdubbeld, zodat
er €30 gestort is op de rekening van Help Malawi.
Wij vinden het erg goed en leerzaam dat onze
leerlingen zich inzetten voor het goede doel!!! Goed
gedaan jongens en meiden!!

Agenda
Wanneer
02-03-20
03-03-20
03-03-20
04-03-20
06-03-20
09-03-20
09-03-20
10-03-20
11-03-20

Wat
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Oud papier
Personeelsdag Comprix
Cultuur in carrousel Ronde 1.1
Juf Inge vrij, juf Anja voor groep 3
Teamvergadering praktisch
MR vergadering
Juf Anja en juf Janine Dalton
coördinatoren opleiding
ICC cursus
Cultuur in carrousel Ronde 1.2
NL doet

Wie
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Oud papier lopers
Team
Groep 5 t/m 8
Juf Inge en juf Anja
Team
MR
Juf Inge voor groep 3
Meester Rik voor groep 7/8
Meester Rik en juf Inge
Groep 5 t/m 8
vrijwilligers
Team

16-03-20

Teamvergadering specifieke
ondersteuning
Schoolarts groep 2

16-03-20
18-03-20
18-03-20

OV vergadering
IB overleg
Open dag Comprix

OV leden
Juf Marianne
Alle belangstellenden

18-03-20

Opening Thema ’75 jaar
bevrijding’
Groep 8 naar Kamp Westerbork
Begin theaterlessen groep ¾
Histotolk voor groep 7
Klassenlunch
ICC cursus
1e training korfbal op het veld van
SIOS Wolvega.
Cultuur in carrousel Ronde 1.3
Managementoverleg
De grote rekendag
Start Tutor Rekenen
Theaterlessen groep ¾
2e training korfbal op het veld van
SIOS Wolvega.
Verkeersflits groep 1 t/m 8
1e training korfbal op het veld van
SIOS Wolvega.
Cultuur in carrousel Ronde 2.1
Theoretisch verkeersexamen
groep 7&8
Overleg groep 1 t/m 3
IB overleg
Theaterlessen groep ¾
3e training korfbal op het veld van
SIOS Wolvega.
2e training korfbal op het veld van
SIOS Wolvega.

11-03-20
13-03-20
14-03-20
16-03-20

18-03-20
18-03-20
18-03-20
19-03-20
19-03-20
19-03-20
20-03-20
25-03-20
25-03-20
25-03-20
26-03-20
26-03-20
27-03-20
27-03-20
27-03-20
30-03-20
30-03-20
01-04-20
02-04-20
02-04-20
03-04-20

Hoe laat
Zie bijlage
Zie bijlage
Vanaf 18.00 uur
Alle leerlingenvrij!!
12.30-14.00 uur
overdag
14.45-15.15 uur
19.30-21.00 uur
overdag
15.00-17.30 uur
12.30-14.00 uur
09.00-13.00 uur
Incl. lunch
14.45-16.30 uur

Ouders/verzorgers groep 2 Overdag, uitnodiging is
verstuurd aan ouders
19.30-21.00 uur
Hele dag
Vanaf 08.30 uur
programma volgt nog

Groep 8 met juf Janine
Groep ¾
Groep 7
Groep 7&8
Juf Inge en meester Rik
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 5 t/m 8
Meester Rik
Groep 1 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep ¾
Groep 5/6 (korfballers)
Groep 7/8 (korfballers)
Groep 1 t/m 8
Groep ¾

Tijden volgen nog

Groep 5 t/m 8
Groep 7&8

12.30-14.00 uur

Leerkrachten groep 1 t/m 3
Juf Marianne
Groep ¾
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep ¾

14.45-16.15 uur

10.30-12.00 uur
09.00-10.00 uur
Tijdens de lunch
15.00-17.30 uur
12.15-13.00 uur
13.15-14.00 uur
12.30-14.00 uur
Hele dag
Programma volgt nog!
08.30-08.45 uur
12.30-14.00 uur
12.15-13.15
13.15-14.15
Programma volgt nog
13.00-14.00 uur

overdag

overdag
12.30-14.00 uur
12.15-13.15
13.15-14.15
13.00-14.00 uur

03-04-20
06-04-20

Cultuur in carrousel Ronde 2.2
Veerkieker Schrieversronte
Le Brocope in Oldeberkoop

Groep 5 t/m 8
Groep 4/5

12.30-14.00 uur

06-04-20
07-04-20
08-04-20

Overleg groep 4 t/m 8
Oud papier
Juf Anja en juf Janine Dalton
coördinatoren opleiding
Schoolvoetbaltoernooi
ICC cursus
4e training korfbal op het veld van
SIOS Wolvega.
Pasen groep 1 t/m 3

Leerkrachten groep 4 t/m 8
Oud papier lopers
Juf Inge voor groep 3
Meester Rik voor groep 7/8
Info volgt nog, groep 7&8
Juf Inge en meester Rik
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 1 t/m 3
Team

14.45-16.15 uur

08-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
10-04-20
13-04-20
14-04-20
15-04-20
16-04-20
16-04-20
16-04-20
17-04-20
17-04-20
17-04-20
20-04-20
20-04-20
21-04-20
21-04-20
23-04-20
24-04-20
25 april t/m
5 mei 2020
06-05-20
06-05-20
07-05-20
07-05-20
07-05-20
07-05-20
08-05-20
08-05-20
11-05-20
11-05-20
12-05-20
12-05-20
12-05-20

Deskundigheidsbevordering Fier
Fryslân obs Tuindorp
Goede Vrijdag

09.00-10.15 uur
10.30-11.30 uur

Vanaf 18.00 uur
overdag
Op de middag
15.00-17.30 uur
12.15-13.15
13.15-14.15
overdag
14.15-16.00 uur

Allen
Paasdag
Allen
Dossierdag
Groep 1 t/m 6 vrij!!
Managementoverleg
Meester Rik
Veerkieker groep 3 in het Kiekhuus
Groep 3
ICC cursus
Juf Inge en meester Rik
e
5 training korfbal op het veld van Groep 5/6
SIOS Wolvega.
Groep 7/8
Theaterlessen groep ¾
Groep ¾
Cultuur in carrousel Ronde 2.3
Groep 5 t/m 8
Presentaties cultuur
Alle belangstellenden!
Veerkieker Schrieversronte
Groep 6
Le Brocope in Oldeberkoop

Iedereen vrij!

Teamvergadering inhoudelijk
Veerkieker groep 3 Tekenaar in
de klas
MR vergadering
DALTON VISITATIE
Koningspelen
Meivakantie

Team
Groep 3

14.45-16.15 uur

MR
Team
Allen
Allen

19.30-21.00 uur

Verzetsmuseum
Geen Comprix College
Route 8 (eindtoets) groep 8
6e training korfbal op het veld van
SIOS Wolvega.
Kazemattenmuseum groep 7
Theaterlessen groep ¾
Fietsles groep 7&8
3e training korfbal op het veld van
SIOS Wolvega.
Teamvergadering Specifieke
Ondersteuning
Juf Anja en juf Janine Dalton
coördinatoren opleiding
Pratisch verkeersexamen
Oud papier
ICC bijeenkomst

Groep 6
Tycho M en Dimas
Groep 8
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 7
Groep ¾
Groep 7&8
Groep ¾

10.15-12.00 uur

Team

14.45-16.30 uur

Juf Inge voor groep 3
Meester Rik voor groep 7/8
Groep 7&8
Oud papier lopers
Juf Inge en meester Rik

overdag

2e

Iedereen vrij!
Overdag
Overdag
11.00-12.30 uur
15.00-17.30 uur
12.15-13.15
13.15-14.15
12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur
14.00-14.15 uur.
09.00-10.15 uur
10.30-11.30 uur

11.15-12.45 uur

Hele dag
Hele ochtend
Iedereen vrij!

Hele dag
Hele ochtend
12.15-13.15
13.15-14.15
Hele ochtend
12.30-14.00 uur
09.00-11.30 uur
13.00-14.00 uur

Overdag
Vanaf 18.00 uur
14.45-17.15 uur

13-05-20
13-05-20

Managementoverleg
Schoolkorfbaltoernooi

13-05-20

Proefkolonie Frederiksoord
Veerkieker
Veerkieker Hooltenklinte
Appelscha
Theaterlessen groep ¾
Afsluiting Thema 75 jaar
bevrijding
Meispelen
Voorstelling groep 3&4

14-05-20
14-05-20
15-05-20
15-05-20
15-05-20

Hele dag
Meester Rik
Iedereen vanaf groep 3 die Info volgt nog
zich op heeft gegeven
Hele dag
Groep 7&8

Groep 1&2

10.30-11.45 uur

Groep ¾
Allen!

12.30-14.00 uur

Allen
Belangstellenden

Programma voglt nog

Programma volgt nog

12.00-12.30 uur

