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Thuiswerk
Elke groep heeft deze week onder begeleiding van de ouders/verzorgers of grote broer/zus hun thuiswerk weten
te maken. Het was in het begin wel eens lastig. Want op school loggen wij automatisch via MOO in en thuis moet
je een gebruikersnaam intypen. Gelukkig hebben veel mensen een mailtje naar de juf/meester gestuurd en
hebben nu de gebruikersnamen en wachtwoord, als iemand dat nog niet gedaan heeft, dat kan natuurlijk nog
steeds. Dit geldt ook voor onlineklas (Topondernemers) voor de groepen 5 t/m 8. Ook het niet werken van
programma’s is lastig, maar daar wordt op verschillende niveaus keihard aan gewerkt, het internet en zeker deze
programma’s worden nu intensiever gebruikt dan voor de sluiting van de scholen. En alles wordt nu open gezet
voor thuiswerken en dat levert nog wel eens wat problemen op.
We zijn afgelopen week vooral bezig geweest met herhalen van de leerstof, maar we komen er niet onderuit om
aankomende week wat meer nieuwe leerstof aan te bieden. Dus dat betekent dat de leerlingen zelf moeten leren
en dat ouders/verzorgers of anderen de instructie moeten geven. Maar er zijn ook genoeg instructiefilmpjes op
internet. En dat is ook waar Dalton voor staat. Waar haal je je informatie vandaan en hoe pas je het toe.
Om het contact met de leerlingen te onderhouden hebben we het kringgesprek, dat is een word document in
MOO waar alle kinderen en leerkracht kunnen typen, zowel vragen, antwoorden als belevenissen. En je kunt
daarin oude vragen teruglezen inclusief antwoorden.
Je kunt natuurlijk altijd mailen. Ook op klasbord is het een en ander te vinden en te delen en de leerkrachten van
groep 3 gaan de leerlingen van groep 3 de komende week even bellen om te kijken hoe het gaat en waar ze mee
bezig zijn. Wat wij erg leuk vinden is leuke foto’s of filmpjes delen van het thuisonderwijs die we dan kunnen
delen via klasbord en van de foto’s kunnen we dan een collage op onze nieuwe kurkwanden maken.
Wat we tot nu toe hebben gezien is prachtig!! We zijn ontzettend trots op de leerlingen en op onze nieuwe
collega’s, jullie (ouders/verzorgers) dus. We willen jullie bedanken voor jullie inzet!!!
We kregen de eerste berichten over staken, studiedagen en rapportgesprekken al, hahahaha!!! Misschien gaan
sommige ouders/verzorgers nog wel voor een carrièremove.
Maar we hebben elkaar echt nodig 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.
De komende dagen kunt u weer een nieuw overzicht (weekcontracten/weektaak) verwachten voor de kinderen
van groep 4 t/m 8. De kleuters krijgen het via onderbouwd en groep 3 heeft alles al meegekregen.
Nog een tip, blijf lezen met jullie kinderen. Zowel hardop (tutorlezen) als gewoon in je leesboek. En het
jeugdjournaal en klokhuis is altijd leuk om te zien. Verder hebben de juffen en meester veel leuke tips voor jullie
via klasbord en via de mail!

Opvang en Corona
Meester Rik is contactpersoon over Corona, zijn er nieuwe ontwikkelingen, dan zal hij dat mailen naar iedereen.
Ook zal hij de opvang van leerlingen van ouders die ‘vitale’ beroepen hebben coördineren, dus vragen hierover,
mailen naar Rik (directie@obszuid.nl). Wilt u hiervan gebruik maken? Wel graag 36 uur van tevoren overleggen
met Rik, dan hebben wij de tijd om het allemaal goed te organiseren.
Het advies van de regering is wel om zoveel mogelijk thuis te werken.

Zorg
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).

Dossierdag groep 1 t/m 6 op dinsdag 14 april 2020 gaat NIET door.
I.v.m. de Coronavirus is de school in ieder geval dicht tot 6 april. Daarna is het gissen wat er gaat gebeuren. Maar
laten we ervan uitgaan dat we op 6 april weer beginnen, dan gaat de variabele vrije dag voor groep 1/m 6 op
dinsdag 14 april NIET door. Dit omdat de leerlingen al genoeg uren gemist. Alle leerlingen gaan die dag gewoon
naar school.

Schoolvoetbaltoernooi gaat NIET door
Het gemeente schoolvoetbaltoernooi op woensdag 8 april gaat NIET door i.v.m. het Coronavirus. Er is ook geen
mogelijkheid dit schooljaar om het toernooi ergens in te plannen. Het is ontzettend balen voor de leerlingen van
groep 8 die zich op hebben gegeven, maar er is niks aan te doen!

Eindtoets groep 8 gaat NIET door
De landelijke eindtoets die alle leerlingen van groep 8 in de periode april en mei moeten maken is i.v.m. het
Coronavirus afgelast! Dit maakt eigenlijk niks uit voor het advies, want het advies van de basisschool is leidend.
In een enkel geval zou een hoger niveau op de eindtoets er voor kunnen zorgen dat we zouden moeten
heroverwegen. Dat gaat nu niet door, maar wij vinden dat wij de leerlingen van groep 8 op een goed en passend
niveau laten uitstromen.
Wij zouden onze eindtoets (Route 8) op donderdag 7 mei maken en dan zou groep 7 naar het
Kazemattenmuseum gaan. Nu deze eindtoets niet doorgaat, gaan beide groepen(7&8) naar het
Kazemattenmuseum.

Landelijke Koningspelen gaan niet door
De landelijke Koningspelen op vrijdag 17 april gaan niet door. Wij organiseren dit jaar samen met de Dorpsschool
uit Wolvega op vrijdag 24 april de Koningspelen op de skeelerbaan. We gaan deze week overleggen over het al
dan niet door laten gaan van ‘onze’ Koningspelen.

Veerkieker groep 4&5 gaat NIET door
De groepen 4&5 zouden maandag 6 april naar Oldeberkoop gaan i.v.m. de Veerkieker gaat i.v.m. het
Coronavirus niet door. Wanneer ze nu wel heen gaan is niet helemaal zeker.

Carrousel groep 5 t/m 8 op vrijdagmiddag
De kunstenaars die op vrijdagmiddag komen om te werken met groep 5 t/m 8 (vloggen, dj/producer, erfgoed en
beeldende kunst), komen in ieder geval niet tot 6 april. We zijn in overleg wanneer ze dit schooljaar WEL komen.
Wordt vervolgd!

Improvisatietheater groep 3&4
De lessen improvisatie voor groep 3&4 zijn ook uitgesteld tot in ieder geval 6 april. We zijn in overleg over
wanneer de lessen nu gaan plaatsvinden. Wordt vervolgd!!

HVO/GVO/Filosofie
Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van groep 7& 8 Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) o.l.v. juf
Karin Broers gevolgd. Juf Janine gaf Filosofie en meester Rik gaf Godsdienst.
Volgend schooljaar willen wij het weer zo gaan doen. De leerlingen (en ouders/verzorgers) van groep 7&8 mogen
zelf kiezen welk vak ze volgend schooljaar gaan volgen. De volgende vakken bieden wij aan: HVO, Godsdienst of
Filosofie.
We moeten nu al een aanvraag doen voor Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) voor volgend schooljaar
(2020-2021). Hiervoor krijgen wij namelijk een vakleerkracht.
Godsdienst (meester Rik) en Filosofie (juf Janine) geven wij als school zelf. HVO wordt volgend schooljaar
gegeven door een vakdocent.
Alle leerlingen van groep 7 & 8, volgen HVO, GVO of Filosofie!
Elk jaar vanaf groep 7, kunt u opnieuw deze keuze maken. Dus u zit niet automatisch 2 jaar vast aan hetzelfde
vak.
In de bijlage staat het keuzeformulier voor de ouders/verzorgers van groep 6&7 (volgend schooljaar is dit
groep 7&8). Dit formulier moet voor vrijdag 27 maart teruggestuurd worden naar Rik (directie@obszuid.nl).

Agenda
Wanneer
06-04-20
07-04-20
08-04-20
08-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
10-04-20
13-04-20
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

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

2 Paasdag
Managementoverleg
Veerkieker groep 3 in het Kiekhuus

ICC cursus
2e
training korfbal op het veld van
SIOS Wolvega.
Theaterlessen groep ¾
Cultuur in carrousel Ronde 2.3
Presentaties cultuur
Veerkieker Schrieversronte
Le Brocope in Oldeberkoop
Teamvergadering inhoudelijk
Veerkieker groep 3 Tekenaar in
de klas
MR vergadering
DALTON VISITATIE
Koningspelen

Wie
Hoe laat
Leerkrachten groep 4 t/m 8 14.45-16.15 uur
Vanaf 18.00 uur
Oud papier lopers
overdag
Juf Inge voor groep 3
Meester Rik voor groep 7/8
Afgelast, komt dit
schooljaar niet meer
15.00-17.30 uur
Juf Inge en meester Rik
12.15-13.15
Groep 5/6
13.15-14.15
Groep 7/8
overdag
Groep 1 t/m 3
14.15-16.00 uur
Team
Allen
Allen
Meester Rik
Groep 3
Juf Inge en meester Rik
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep ¾
Groep 5 t/m 8
Alle belangstellenden!
Groep 6

Iedereen vrij!

Team
Groep 3

14.45-16.15 uur

MR
Team
Allen

19.30-21.00 uur

Iedereen vrij!
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

25 april t/m
5 mei 2020
06-05-20
06-05-20
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
13-05-20
13-05-20
13-05-20
14-05-20
14-05-20
15-05-20
15-05-20
15-05-20

Meivakantie

Allen

Iedereen vrij!

Verzetsmuseum
Geen Comprix College
3e
training korfbal op het veld van
SIOS Wolvega.
Kazemattenmuseum groep 7&8
Theaterlessen groep ¾
Fietsles groep 7&8
1e
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
Managementoverleg
Schoolkorfbaltoernooi

Groep 6
Tycho M en Dimas
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 7 &8
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
Meester Rik
Iedereen vanaf groep 3 die
zich op heeft gegeven
Groep 7&8

overdag

Groep 1&2

10.30-11.45 uur

Groep ¾
Allen!

12.30-14.00 uur

Allen
Belangstellenden

Programma voglt nog

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

Hele dag
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
Hele dag
Info volgt nog
Hele dag

Programma volgt nog

12.00-12.30 uur

