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NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2019-2020, nr. 20, 3 april 2020.

Nieuwe leerling
Fayenna, het zusje van Tycho en Quinten wordt maandag 6 april 4 jaar, normaal gesproken had zij kunnen
instromen in groep 1. Alleen is het nu allemaal even anders, zij zal beginnen op 6 mei (als we dan beginnen). We
wensen Fayenna in ieder geval een leuke verjaardag en we zien haar hopelijk zo snel mogelijk op school.
Fayenna en haar ouders wensen we veel plezier op de basisschool.

Thuiswerk week 3
Als we de beelden op het nieuws zien dan beseffen we pas wat een invloed dit virus heeft op de mensen.
Natuurlijk voor alle zieken, maar ook voor het personeel in de zorg. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook de
GGD’s hebben het druk.
Nu de periode van schoolsluiting langer gaat duren, komen er ook op onze school vragen voor opvang binnen.
Iedere dag gaan we vanaf volgende week kinderen opvangen. Met elkaar zetten we er de schouders onder:
ouders, leerlingen en leerkrachten. Natuurlijk zijn er wel eens zaken die niet zo goed verlopen, dat is niet te
voorkomen. Complete computernetwerken die ineens veel meer gebruikt worden, wifi dat niet echt optimaal
functioneert in huis, systemen van programma’s die ineens niet meer te bereiken zijn. Heel lastig allemaal, maar
gelukkig niet onoverkomelijk!
Het belangrijkste is gezondheid! Wij prijzen ons op dit moment gelukkig het Coronavirus (nog) niet merkbaar is in
de schoolomgeving. Laten we hopen dat dit lang zo kan blijven!
Week 3 van het thuiswerken is achter de rug en alle groepen (behalve groep 1&2) hebben elkaar kunnen zien en
spreken via Google Meet. Voor ons was dat ook nog erg wennen. Soms zit je te wachten op de leerlingen, en op
hetzelfde moment wachten de leerlingen op jou. Bijzonder en niet echt leuk, maar afmelden en opnieuw
deelnemen aan het gesprek werkt vaak. En lukt het dan niet, mail dan naar de leerkracht en dan legt hij of zij het
uit. Maar wat vonden we het met zijn allen leuk om elkaar weer te zien. Want wij hebben jullie gemist en we
missen jullie nog steeds. We willen graag weer naar school om les te geven aan jullie, maar helaas kan dat nog
niet.
Ook hebben we weer contact gehad met ouders en leerlingen via de telefoon (video of spraak), want dat vinden
we erg belangrijk; om contact te hebben en te onderhouden. Want samen moeten we schouders eronder zetten!!
Het uitlenen van chromebooks is ook massaal gebeurd, veel ouders/verzorgers hebben 1 of 2 chromebooks
opgehaald om thuis mee te werken. En dit aanbod geldt nog steeds; wilt u een chromebook lenen, neem dan
contact op met meester Carsten (carstengroenman@obszuid.nl) of meester Rik (directie@obszuid.nl).

En volgende week gaan we de bestanden niet meer mailen (scheelt een hoop mailtjes!!), maar we zetten alle
bestanden in google classroom (ons digitale lokaal). De weekplanning, de planning van google meet, je werk,
enz., enz., enz. Als je dan iets kwijt bent is dat helemaal niet erg, want de bestanden staan dan altijd nog in
google classroom. De leerkrachten zullen dit allemaal nog naar u mailen, of misschien is dit al gebeurd.

Groep 1&2
Juf Ankie heeft een besloten groep op facebook aangemaakt voor ouders/verzorgers en leerlingen van groep
1&2, dit omdat Klasbord niet altijd werkt. En ook omdat de leerlingen elkaar niet spreken via Google Meet.
Gelukkig werkt dit wel goed.
Juf Ankie en juf Zwaantje zijn dinsdag op school om leerlingen op te vangen

Groep 3
Juf Anja en juf Inge zijn op dit moment bezig om allerlei materialen te verzamelen en een nieuwe planning te
maken. Alle leerlingen hebben gisteren het werk ingeleverd en gaan het maandag weer ophalen. We zien leuke
initiatieven op klasbord. Verder heeft juf Inge een cursus van ICC via Microsoft Teams op donderdag 9 april.
Want dit gaat gewoon door.
Juf Inge is donderdag op school om leerlingen op te vangen.

Groep 4
Juf Lieselotte heeft afgelopen week voor het eerst google meet gedaan met leerlingen van groep 4 en het was
erg leuk. Meester Carsten keek ook mee om te kijken of het werkte en hier heeft hij een filmpje van gemaakt ewat
de rest van de leerkrachte ook heeft gezien, super!!
Wat ook prettig is dat je met je vragen bij 1 juf terecht kan. Ook heeft juf Lieselotte contact gehad met de
ouders/verzorgers van groep 4.
Juf Wendy (LIO stagiaire) is op donderdag op school om leerlingen op te vangen.

Groep 5
Juf Dana heeft afgelopen week Google Meet gedaan met de leerlingen van groep 5 en ook meester Rik heeft de
instructie van rekenen gezien. Erg leuk en bijzonder om onderwijs op afstand te krijgen.
Juf Dana is op vrijdag op school om leerlingen op te vangen.
Alleen niet deze vrijdag, want dan is het Goede Vrijdag.

Groep 6
Meester Carsten heeft voor de leerkrachten filmpjes gemaakt om te laten zien hoe je google classroom vult en
dat werkt prima! Wij zijn blij dat hij een goede ICT-er is en ons helpt in deze bijzondere tijd. Want in deze tijd ICTer zijn kost ontzettend veel tijd en energie. Gelukkig is juf Sjoukje er om hem te ondersteunen met groep 6. Zij
heeft al verschillende google meet ervaringen opgedaan deze week.
Juf Sjoukje is op maandag en op vrijdag op school om leerlingen op te vangen. Niet deze vrijdag, want dan is het
Goede Vrijdag.

Groep 7&8
Juf Janine heeft al een paar keer Google Meet ervaringen met groep 7&8 gehad deze week en vult nu ook
Google Classroom. Verder is zij bezig met het overleg met voortgezet onderwijs, de overdracht gesprekken van
groep 8, want dat gaat gewoon door.
Juf Janine is op woensdag op school om leerlingen op te vangen.

Juf Marianne (IB)
Juf Marianne is afgelopen week druk bezig geweest met de onderwijsevaluatie van de Midden opbrengsten van
CITO (Technisch Lezen en Rekenen zijn al klaar), verschillende onderzoeken voorbereiden, overleg met externe
instanties, enz., enz., enz.
Juf Marianne is op maandag op school om leerlingen op te vangen.

Meester Rik
Meester Rik is afgelopen week druk bezig geweest met de opvang te regelen, gesprekken te voeren, de
onderwijsevaluatie, verschillende plannen maken, mailen, contact met externen, enz.
Meester Rik is op woensdag op school om leerlingen op te vangen.

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).

Bezoeken verzetsmuseum en Kazemattenmuseum gaan niet door
Het bezoek van groep 6 aan het Verzetsmuseum in Leeuwarden op woensdag 6 mei gaat niet door. Dit geldt ook
voor het bezoek van groep 7 aan het Kazemattenmuseum op donderdag 7 mei, dit gaat ook niet door. Volgend
jaar zullen we het opnieuw inplannen.

Fietsles groep 7&8 gaat niet door
i.v.m. het verkeersexamen hadden we een fietsles ingepland voor groep 7&8 op vrijdag 8 mei. Dit zou verzorgd
worden door VVN. Deze fietsles is afgelast. Hoe het komt met het verkeersexamen voor groep 7&8 weten we op
dit moment nog niet. We houden u op de hoogte.

Oud papier
Dinsdagavond 7 april wordt het oud papier weer opgehaald. Dus iedereen kan het aan de kant van de weg
zetten.

Vrijdag 10 april en maandag 13 april is de school dicht i.v.m. Pasen!

Agenda
Wanneer
06-05-20

03-06-20

Wat
Start school na Corona
(onder voorbehoud)
Geen Comprix College
Teamvergadering Specifieke
Ondersteuning
Juf Anja en juf Janine Dalton
coördinatoren opleiding
Oud papier
ICC bijeenkomst
Managementoverleg
Verkeerskar groep 1 t/m 8
(onder voorbehoud)
OV vergadering
IB bijeenkomst
Hemelvaart
Hemelvaart
Bijeenkomst de Stipe en IB
Teamvergadering inhoudelijk
ICC bijeenkomst
2e Pinksterdag
Overleg juf Marianne en meester
Rik met Comprix (zelfevaluatie)
Bijeenkomst Dalton

08-06-20

Overleg groep 1 t/m 3

06-05-20
11-05-20
11-05-20
12-05-20
12-05-20
13-05-20
18 t/m 20 mei
19-05-20
20-05-20
21-05-20
22-05-20
25-05-20
25-05-20
27-05-20
01-06-20
02-06-20

Wie
Iedereen

Hoe laat

Tycho M en Dimas
Team

Hele dag

Juf Inge voor groep 3
Meester Rik voor groep 7/8
Oud papier lopers
Juf Inge en meester Rik
Meester Rik
Groep 1 t/m 8

Overdag

OV leden
Juf Marianne
Iedereen vrij!
Iedereen vrij!
Juf Marianne
Team
Juf Inge en meester Rik
Iedereen vrij!
Juf Marianne en meester
Rik
Juf Janine, juf Anja en
Meester Rik
Leerkrachten groep 1 t/m 3

19.30-21.00 uur

08.30 uur

14.45-16.30 uur

Vanaf 18.00 uur
14.45-17.15 uur
Hele dag + avond
Programma volgt nog

13.00-15.00 uur

13.00-16.00 uur
14.45-16.30 uur
14.45-17.15 uur

14.00-16.00 uur
15.30-18.00 uur
14.45-15.45 uur

08-06-20
09-06-20
09-06-20
10-06-20

Juf Anja vrij, juf Inge voor groep 3
Oud papier
MR vergadering
Dalton coördinatoren opleiding
Diplomering!

15-06-20
15-06-20

Overleg groep 4 t/m 8
Schoolreis groep 1 t/m 3
(onder voorbehoud)
OV vergadering
Managementoverleg
Schoolreis groep 4 t/m 6
(onder voorbehoud)
ICC cursus juf Inge en meester
Rik
(diplomering)
Musical groep 7&8
(onder voorbehoud)
Teamvergadering inhoudelijk
Rapportmiddag
(onder voorbehoud)
Rapportmiddag
(onder voorbehoud)
Schoolreis groep 7&8 naar
Taribush Dwingeloo
(onder voorbehoud)
Vrijwilligersavond
(onder voorbehoud)

16-06-20
17-06-20
18-06-20
18-06-20

19-06-20
22-06-20
22-06-20
23-06-20
24 t/m 26 juni

26-06-20
03-07-20

Laatste schooldag

Juf Anja en juf Inge
Oud papier lopers
MR leden
Juf Anja en juf Janine
Juf Inge groep 3
Meester Rik groep 7&8
Leerkrachten groep 4 t/m 8
Groep 1 t/m 3

Hele dag

OV leden
Meester Rik
Groep 4 t/m 6

19.30-21.00 uur

Juf Inge en meester Rik

15.00-17.30 uur

Groep 7&8

’s avonds

Team
Ouders/verzorgers
groep 1 t/m 7
Ouders/verzorgers
groep 1 t/m 7
Groep 7&8

14.45-16.30 uur

Alle ouders/verzorgers die dit
schooljaar op wat voor manier wat
voor school hebben gedaan

Vanaf 18.00 uur

Allen!

Leerlingen vanaf 12.30
uur vrij!

Vanaf 18.00 uur
19.30-21.00 uur
Hele dag

14.45-16.15 uur
Meer informatie volgt nog

Hele dag
Hele dag

Op de middag
Op de middag
Programma volgt nog

