(t) Huiswerk OBS Zuid
Beste ouder(s) / verzorgers,
Het sluiten van de school heeft ook gevolgen voor het onderwijs, want als de lesstof niet wordt
onderhouden, dan zullen de kinderen wegzakken en zal er veel inzet van ouders, leerling en school
verloren gaan.
Wij zijn als school, ouders en leerling educatieve partners, samen kunnen wij ervoor zorgen dat ‘onze’
kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen.
Ook ons Daltononderwijs past uitstekend bij deze uitzonderlijke situatie. Er wordt nu een beroep
gedaan op ieders ‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid. En natuurlijk het ‘eigenaarschap’ bij de
ouders/verzorgers en kinderen (zeker van de bovenbouw).
Sommige groepen krijgen lesmateriaal mee naar huis om er thuis mee aan de slag te gaan en er
zitten bijvoorbeeld ook onlinelessen bij via MOO of onlineklas (nieuwsbegrip, Staal, Topondernemers,
enz.). Jeugdjournaal kijken, enz.
Elke leerkracht heeft zelf een programma klaargezet voor de komende week (misschien uitgeschreven
per dag) en de week erop krijgt iedere leerling weer een nieuw overzicht.
Wij verwachten wel dat het materiaal met zorg wordt behandeld en na deze periode weer
ongeschonden op school komt.
Voor vragen over het te maken werk of over de lessen kunt u mailen met de eigen leerkracht, binnen
24 uur heeft u dan een antwoord. NIET appen of bellen via het privé nummer van de leerkrachten!
U kunt het materiaal, werkboeken, vakken enz, per groep ophalen op bepaalde momenten. Dit is lastig
voor ouders/verzorgers die leerlingen hebben in verschillende groepen, maar zo zorgen we ervoor dat
het gevaar op besmetting zo klein mogelijk is. We vragen hiervoor uw begrip.
Groep 1&2
De ouders/verzorgers van groep 1&2 hebben een mail van Onderbouwd ontvangen met daarin de
inlogcode voor het ouderportaal. Dan kunnen de ouders met hun kinderen de opdrachten en lessen
van deze weken volgen en uitvoeren.
Voor vragen kunt u mailen naar juf Ankie (ankieweda@obszuid.nl).
Groep 3
De leerkrachten van groep 3 hebben een schema gemaakt per dag en volgende week krijgt iedereen
een nieuw schema. Voor vragen kunt u mailen naar:
ingemeijners@obszuid.nl; anjasijtsema@obszuid.nl
De boeken, werkboeken, vakken en ander materiaal moet opgehaald worden op maandag 16 maart
om 14.00 uur t/m 14.30 uur.
Groep 4&5
De leerkrachten van groep 4&5 hebben een schema gemaakt per dag en volgende week krijgt
iedereen een nieuw schema. Voor vragen kunt u mailen naar:
lieselottedijkstra@obszuid.nl; danabrik@obszuid.nl
De boeken, werkboeken, vakken en ander materiaal moet opgehaald worden op dinsdag 17 maart om
13.00 uur t/m 13.30 uur.
Groep 6
De leerkrachten van groep 6 hebben een schema gemaakt per dag en volgende week krijgt iedereen
een nieuw schema. Voor vragen kunt u mailen naar:
sjoukjejonker@obszuid.nl; carstengroenman@obszuid.nl
De boeken, werkboeken, vakken en ander materiaal moet opgehaald worden op dinsdag 17 maart om
09.00 uur t/m 09.30 uur.

Groep 7&8
De leerkracht van groep 7&8 heeft een schema gemaakt per dag en volgende week krijgt iedereen
een nieuw schema. Voor vragen kunt u mailen naar:
janineveldhuizen@obszuid.nl
De boeken, werkboeken, vakken en ander materiaal moet opgehaald worden op dinsdag 17 maart om
10.00 uur t/m 10.30 uur.
Samen moeten wij het onderwijs en de zorg voor uw kind bewaken. Het is belangrijk dat u zich aan de
planning houdt om bij terugkomst op school een achterstand te voorkomen.
Naast het maken van het werk, willen wij graag dat uw kind het werk zelf nakijkt en dat u het daarna
even nakijkt en dan bespreekt met uw kind.
Wij hopen op deze manier op een goede samenwerking in het belang van uw kind!
Meester Rik blijft contactpersoon over Corona, zijn er nieuwe ontwikkelingen, dan zal hij dat mailen
naar iedereen. Ook zal hij eventuele opvang van leerlingen van ouders die ‘vitale’ beroepen hebben
coördineren, dus vragen hierover, mailen naar Rik (directie@obszuid.nl)
Voor afspraken die zijn gemaakt met onze IB-er (juf Marianne) en externe instanties in deze periode,
kunt u contact opnemen met juf Marianne (ib@obszuid.nl).
De schoolarts komt deze periode niet langs voor de groepen 2 en 7.
Groeten,
Team OBS Zuid Wolvega
Ankie, Zwaantje, Inge, Anja, Lieselotte, Dana, Carsten, Sjoukje, Janine, Marianne, Jan en Rik.

