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Thuiswerk week 2
Week 2 van het thuiswerken is bijna achter de rug en we hebben afgelopen week de kinderen van groep 3, 4 en
6 gebeld, soms via video (whatsapp) en soms alleen praten. Volgende week belt juf Dana groep 5 en bellen we
groep 3, 4 en 6 weer. Dit om contact te houden met jullie en de kinderen en om te kijken wat er goed gaat en wat
niet zo goed loopt. We zien dat veel ouders/verzorgers en kinderen ontzettend goed bezig zijn met het thuiswerk
en dat er leuke ideeën m.b.t. verschillende vakgebieden ontstaan, ganzenbord rekenen, leuke spelletjes enz.,
enz., enz. Heel veel leuke foto’s op klasbord van groep 1&2, groep 3 en ook van andere groepen. Zodra klasbord
beter gaat werken, zullen ook die foto’s geplaatst worden en we willen nog een fotocollage maken van deze
bijzondere weken, dus blijf ze sturen!!
En we merken dat we zelf ook meer in de rust komen, want de eerste week werden we plat gemaild door alle
uitgeverijen m.b.t. onlinewerken. Het programma samenstellen, overleg met elkaar, ouders/verzorgers en
kinderen. Ook veel onzekerheid over van alles, want voor iedereen is het een unieke situatie.
We hebben afgelopen donderdag voor het eerst een teamvergadering online gedaan via Microsoft teams en dat
ging erg goed. Grappig om te zien hoe iedereen thuis zit te vergaderen.
We hebben afgesproken dat we gaan inzetten op rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen, want dit
zijn ook de CITO toetsen aan het einde van het schooljaar. Verder proberen we Staal (Taal en Spelling) zoveel
mogelijk te doen, maar helaas doet het programma van Staal het vaak niet. En de rest van de taken zijn goed en
leuk om te maken (TOPO, Topondernemers, challenges, enz.) maar eerst het werk wat echt af moet, dan de rest.
Zo krijgen we geen stress bij ‘onze’ kinderen.
Wij merken ook dat Klasbord niet altijd werkt, daarom zullen we antwoorden en andere afspraken ook via de mail
moeten doen. Wij doen ons uiterste best om jullie niet teveel mail te sturen, maar dat lukt niet altijd.
En lukt het inloggen op MOO niet? Mail dan even naar de groepsleerkracht van uw kind, soms ligt het aan de
instellingen, maar soms ook aan de computers. We hebben natuurlijk een aantal chromebooks op school staan
en vanuit Comprix krijgen we er ook een aantal.
Als je een Chromebook wilt lenen, neem dan even contact op met Carsten, hij zorgt er dan voor dat je er eentje
kunt lenen. Die moet je wel ophalen en ervoor tekenen. We lenen alleen uit als je niet op MOO komt met je eigen
computer, of als je te weinig computers hebt om met meerdere kinderen op te werken.
Verder hebben de juffen van groep 4&5 het volgende gecommuniceerd naar de ouders/verzorgers van groep
4&5. Juf Lieselotte is het aanspreekpunt voor groep 4, zij maakt de planning, geeft het werk mee, enz., enz., enz.
En als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen de ouders/verzorgers van groep 4 alleen naar haar mailen.

Voor de ouders van groep 5 is het aanspreekpunt juf Dana, zij maakt de planningen, geeft het werk mee, enz.,
enz., enz. En als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen de ouders/verzorgers van groep 5 haar mailen.
Zo houden we de lijn helder en duidelijk voor iedereen!
Voor groep 6 is juf Sjoukje het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en kinderen. Dus vragen en/of
opmerkingen naar haar mailen. Meester Carsten maakt de planning, maar juf Sjoukje doet de uitvoering. Dit
omdat meester Carsten ontzettend veel bezig is met het ICT verhaal en ook omdat hij nog aan het re-integreren
is.
Juf Janine wil graag met de kinderen van groep 8 zelf mailen, dus ze heeft gevraagd of de leerlingen hun eigen
mailadres willen doorgeven. Natuurlijk krijgen de ouders ook de informatie, maar dit is een mooie aanvulling op
de zelfstandigheid van de leerlingen.

Google MEET
In deze bijzondere tijden willen we het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk proberen voort te zetten.
Uw inspanningen om te helpen bij het thuiswerken van uw kind(eren) worden erg gewaardeerd.
Daarnaast heeft u hoogstwaarschijnlijk zelf ook nog werk dat thuis gedaan moet worden, mogen de kinderen niet
meer met vriendjes en vriendinnetjes bijeenkomen, is er de zorg van besmetting en al wat daarmee samenhangt!
Al met al een hele klus! We hopen dat we er zo goed mogelijk doorheen komen met elkaar!
Als we met elkaar de adviezen van de overheid opvolgen, dan kunnen we onszelf in ieder geval niets verwijten!
Ook als team zijn we lerend in deze manier van onderwijs geven. In de eerste week waarin de school dicht was,
hebben de leerkrachten werk klaargelegd, is het opgehaald en kon ieder aan de slag. Extra mailtjes waren
noodzakelijk, soms een telefoontje, maar al met al zijn we deze twee weken behoorlijk doorgekomen.
Toch missen de leerkrachten de mogelijkheid om eventuele uitleg te geven of vragen, die er zijn, op een
gemakkelijker manier te kunnen beantwoorden. Daarvoor hebben de meeste teamleden een webinar van Heutink
ICT gevolgd. Via Google Classroom en Google Meet is er een goede mogelijkheid om de hele klas tegelijk te
laten inloggen, zodat er gekeken kan worden naar de uitleg, vragen beantwoord kunnen worden, etc.
We kunnen dan de kinderen live zien en zij ons, het is een soort skype en volgens ons erg leuk om te doen.
In de bijlage staan de stappen die je moet doorlopen om goed met ‘google meet’ en/of ‘google classroom’ te
kunnen werken. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind.

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.
De verwachting is wel dat we NIET op 6 april weer beginnnen. We hopen het natuurlijk wel, maar als je het
nieuws zo hoort en ziet…………..we hopen dinsdag 31 maart hier duidelijkheid over te kunnen geven.

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.

Koningspelen gaan niet door
De Koningspelen op vrijdag 17 april gaan niet door! Helaas. We kijken nog of we de Koningspelen dit schooljaar
kunnen organiseren.

Schoolkorfbaltoernooi gaat niet door!
Helaas gaat het schoolkorfbaltoernooi op woensdag 13 mei ook niet door. Samen met SIOS hadden we prachtige
plannen gemaakt, de trainingen waren ingepland, enz. Maar vanwege het Coronavirus gaat het dus niet door. Dit
schooljaar wordt het ook niet meer georganiseerd! We willen wel iedereen bedanken die zich op had gegeven om
te spelen, te trainen, te coachen en te rijden!

Avondvierdaagse gaat niet door!
Ook de avondvierdaagse (2 t/m 5 juni) gaat niet door. We willen de commissie en de verkeersregelaars (wij
hadden als school er al 3 opgegeven) bedanken voor hun inzet en nu gaan we voor volgend schooljaar. Dan
lopen we voorop als school, want dat zouden we dit jaar ook doen i.v.m. de 60e keer meedoen en ons 60 jarig
bestaan als school.

Theoretisch verkeersexamen uitgesteld.
Het theoretisch verkeersexamen voor groep 7&8 wat op 30 maart plaats zou vinden is uitgesteld. Wanneer het nu
gaat gebeuren is nog niet zeker.

Daltonvisitatie gaat niet door
Zoals u vast vernomen hebt, zou op 23 april a.s. de visitatie van de NDV op onze school plaatsvinden. Wij
hoopten ons vanaf dat moment officieel daltonschool te mogen noemen.
Helaas zijn door de huidige maatregelen rondom de Coronacrisis alle visitaties tot nader order opgeschort.
Wij hebben bij de NDV het verzoek neergelegd om nog wel voor de zomervakantie gevisiteerd te worden, maar
uiteraard hangt dit af van veel factoren.
Zodra wij een nieuwe datum voor de visitatie hebben ontvangen, zullen wij u op de hoogte brengen.

Veerkiekerprojecten gaan dit schooljaar niet meer door!
Dit schooljaar gaan de projecten van de Veerkieker niet door. Voor sommige groepen was het vanuit de
organisatie al afgelast, wij hebben als team ervoor gekozen om de lessen voor de andere groepen ook af te
lassen. Want wij willen als team de resterende lesuren zo effectief mogelijk inzetten. Volgend schooljaar zullen wij
natuurlijk weer meedoen aan de lessen van de Veerkieker.

Groep 8
Het laatste schooljaar op de basisschool hoort een afsluitend schooljaar te zijn. Je werkt eerst toe naar de CITO
midden afname en dan weet je in maart wat het niveau is waar je op uit stroomt en vervolgens weet je ook naar
welke school je toegaat. Vervolgens maak je nog een eindtoets en dan beginnen de leuke dingen zoals;
schoolvoetbal, de Koningspelen, schoolkorfbal, de avondvierdaagse, enz. Helaas is alles bijna afgelast vanwege
Corona en dus blijft er weinig over voor groep 8. Maar we doen als team ons uiterste best om het laatste
schooljaar van groep 8 niet als een nachtkaars uit te laten gaan. We houden hoop dat de schoolreis en de
musical door kunnen gaan, lukt dat niet, dan gaan we kijken voor een alternatief!! Kortom, we zijn druk bezig en
groep 8 wordt zeker niet vergeten!!

Oud papier
Vandaag wordt er een mailtje naar de oud papier lopers en rijders gestuurd met de vraag of ze dinsdag 7 april
wel oud papier willen gaan lopen en/of rijden. Dit doen we natuurlijk wel met de aanpassingen die geadviseerd
worden door de overheid. 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

Wat
Overleg groep 4 t/m 8
Oud papier o.v.b.

08-04-20

Juf Anja en juf Janine Dalton
coördinatoren opleiding
ICC cursus
Pasen groep 1 t/m 3

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

Goede Vrijdag
2e Paasdag
Managementoverleg

Teamvergadering inhoudelijk
MR vergadering
Meivakantie
Verzetsmuseum
Geen Comprix College
Kazemattenmuseum groep 7&8
Theaterlessen groep ¾
Fietsles groep 7&8
Teamvergadering Specifieke
Ondersteuning
Juf Anja en juf Janine Dalton
coördinatoren opleiding
Praktisch verkeersexamen
Oud papier
ICC bijeenkomst
Managementoverleg

Wie
Hoe laat
Leerkrachten groep 4 t/m 8 14.45-16.15 uur
Oud papier lopers worden Vanaf 18.00 uur
gemaild.
Overdag
Juf Inge voor groep 3
Meester Rik voor groep 7/8
15.00-17.30 uur
Juf Inge en meester Rik
Overdag
Groep 1 t/m 3
Iedereen vrij!
Allen
Iedereen vrij!
Allen
Overdag
Meester Rik
14.45-16.15 uur
Team
19.30-21.00 uur
MR
Iedereen vrij!
Allen
Groep 6
Tycho M en Dimas
Groep 7 &8
Groep ¾
Groep 7&8
Team

10.15-12.00 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

Overdag

Hele dag
Hele ochtend
12.30-14.00 uur
09.00-11.30 uur
14.45-16.30 uur

Overdag
Vanaf 18.00 uur
14.45-17.15 uur
Hele dag

