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Oud papier
Dinsdag 7 april hebben de heren van het oud papier weer het oud papier bij de weg opgehaald. Dit keer onder
strenge voorwaarden vanuit het RIVM i.v.m. het Coronavirus. Gelukkig was het prachtig weer en waren er
genoeg heren en karren om het oud papier op een prettige manier op te halen. Bedankt heren!!
Ook hebben Jochem en Bjorn (via de connecties van Bjorn) oud papier opgehaald uit Noordwolde. Dit was 2
karren vol. Heren ontzettend bedankt!! De volgende keer oud papier ophalen is op dinsdag 12 mei.

Klusjes in en om school
De afgelopen weken is er toch het een en ander gebeurd bij ons op school. Zo was er een gat in het kunstgras bij
het grote speeltoestel wat is opgevuld. Er was een lichtsensor kapt en die is gemaakt, de ruit bij de ingang van
groep 4 t/m 8 is vervangen en het boomschors wordt de komende weken door de klusjesman van Doomijn in de
boswal gestrooid.
Verder is Jan bezig met het netjes houden van het plein, dus onkruid wieden, rommel opruimen en de containers
op bepaalde momenten bij de weg.
En de nestkastjes zijn voor het merendeel bezet, tegen de tijd dat alle leerlingen weer op school zijn, kunnen we
er mooi in kijken, want dan zijn de jongen al uit het ei gekropen.

Thuiswerk week 4&5
Op dit moment weten we nog niet of we op woensdag 6 mei weer open gaan. Misschien wel, misschien niet,
misschien op een andere manier, dus nog allemaal erg onzeker. Er gaan verschillende scenario’s door ons
hoofd, maar de veiligheid van iedereen MOET voorop staan. Dus we wachten af wat de regering volgende week
heeft te melden en hoe Comprix hier op gaat reageren. Pas dan kunnen wij als team een plan maken over hoe en
wat. Maar iedereen wil graag weer terug naar de normale situatie, maar dan moet het wel kunnen!
U hoort hier volgende week meer over.
Wij merken wel dat het thuiswerken steeds meer gaat wennen bij de ouders/verzorgers. Bijna alle chromebooks
(behalve de nieuwe) zijn uitgeleend en we zien steeds meer leerlingen online. In sommige groepen werken ze al
samen in digitale werkplekken, erg Dalton. En in groep 6 zijn telefoonnummers uitgewisseld (na goedkeuring van
de ouders/verzorgers!) om af te spreken om samen te werken. Dit werkt erg fijn! En zo zijn alle leerkrachten bezig
om het onderwijs nog beter aan te bieden aan de kinderen. Maar daar zijn we uw hulp wel bij nodig.
Als het inloggen om MOO (nog) niet lukt, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Deze kan u
waarschijnlijk verder helpen, en anders wordt meester Carsten (ICT-er) ingeschakeld. Het kan ook zijn dat u uw
Chromebook van school moet omwisselen omdat hij niet meer werkt, dit kan ook in overleg met meester Casten
en meester Rik.
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!!

Heeft u nog geen gebruik gemaakt van het lenen van een chromebook? En wilt u er wel eentje? Neem dan
contact op met meester Carsten (carstengroenman@obszuid.nl) of meester Rik (directie@obszuid.nl).
Verder hebben we deze week een onderbouwvergadering (groep 1 t/m 3)gehad. We hebben hier gesproken over
overgangsprotocollen van groep 1 t/m 5 op basis van nieuwe eisen vanuit inspectie, doelen vanuit Onderbouwd,
onze Dalton doelen, leesniveau, ervaringen, enz.
Ons streven is dat op 1 A viertje alle doelen die een leerling eind groep 1, 2, 3 en 4 moet hebben behaald.
Ook hebben we het over de formatie van volgend schooljaar gehad. Welke groepen formeren we en hoe zetten
we de leerkrachten in. We zullen dit als alles rond is en gecommuniceerd is met de MR delen met u allen.
In de bovenbouwvergadering (groep 4 t/m 8) hebben we gesproken over de nieuw in te voeren methode van
begrijpend lezen voor de groepen (4) 5 t/m 8. Waaraan moet deze nieuwe methode voldoen? Dalton, geen
kopieerwerk, toe te passen in combinatiegroepen, uitdagend waar mogelijk, structuur, enz. Deze methode wordt
volgend schooljaar ingevoerd. En we hebben het over ICT gehad, we hebben een aantal webinairs gevolgd over
dit onderwerp en wat betekent dat voor ons (toekomstig) onderwijs. Ook hebben we het gehad over de formatie
van volgend schooljaar en hoe we de groepen indelen en wie de groepen gaan draaien.
Kortom achter de schermen zijn we ook al druk bezig met volgend schooljaar!

Juf Marianne (IB)
Juf Marianne is afgelopen week druk bezig geweest met de onderwijsevaluatie van de Midden opbrengsten van
CITO, 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 (nood) 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.

Meester jan
Meester Jan is van maandag t/m woensdag aanwezig om alles te regelen, vissen voeren, schoonmaken,
computers uitlenen, kopiëren, plein schoonmaken, enz. Kortom erg belangrijk. Bedankt Jan!

Dossier dag groep 1 t/m 8 op woensdag 17 juni 2020 gaat NIET door.
I.v.m. de Coronavirus is de school in ieder geval dicht tot 6 mei. Daarna is het gissen wat er gaat gebeuren. Maar
laten we ervan uitgaan dat we op 6 mei weer beginnen, dan gaat de variabele vrije dag voor groep 1/m 8 op
woensdag 17 juni NIET door. Dit omdat de leerlingen al genoeg uren gemist. Alle leerlingen gaan die dag
gewoon naar school.

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).

Beste ouders / verzorgers,
De situatie waar we nu met elkaar in zitten, vraagt veel van iedereen.
Het kan spanningen en onzekerheden met zich meebrengen. In sommige gezinnen zal dit af en toe zijn en weer
over gaan, maar mochten de zorgen oplopen, dan kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Soms kan
dan één gesprek voldoende zijn, soms is er wat meer nodig.
Al zijn wij natuurlijk ook beperkt in onze mogelijkheden, toch willen we heel duidelijk aangeven dat wij gewoon
bereikbaar zijn.
Een reden om contact met ons op te nemen kan bijvoorbeeld zijn:
 Er zijn veel ruzies in huis en we weten niet meer hoe dat op te lossen;
 We zijn bang onze baan te verliezen en hebben daar veel zorgen om;
 Ons kind is heel angstig;
 Ons kind laat moeilijk gedrag zien en we weten niet hoe we daarop kunnen reageren;
 We vinden het thuis heel zwaar en kunnen moeilijk onze draai vinden.
Graag zijn wij een luisterend oor en denken met jullie mee.
Gesprekken met het SMW zijn vertrouwelijk en zonder toestemming wordt er geen informatie met derden
gedeeld.
Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar op via onderstaande gegevens.
Vriendelijke groet,
Namens het Gebiedsteam, aandachtsgebied Schoolmaatschappelijk Werk
Romee Huisman
r.huisman@weststellingwerf.nl
0630653982
Manon Heida
m.heida@weststellingwerf.nl
0613398294
Wemanda Teunissen w.teunissen@weststellingwerf.nl
0682225229

Agenda
Wanneer
06-05-20
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
03-06-20
08-06-20
08-06-20

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

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
Overleg groep 1 t/m 3
Leerkrachten groep 1 t/m 3
Juf Anja vrij, juf Inge voor groep 3 Juf Anja en juf Inge

08.30 uur

14.45-16.30 uur

Vanaf 18.00 uur
14.45-17.15 uur
Hele dag + avond
Programma volgt nog
19.30-21.00 uur
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
Hele dag

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

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

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

Vanaf 18.00 uur

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

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

Alle ouders/verzorgers die dit
Vanaf 18.00 uur
schooljaar op wat voor manier wat
voor school hebben gedaan
Leerlingen vanaf 12.30
Allen!
uur vrij!

