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NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2019-2020, nr. 22, 15 mei 2020.

Nieuwe leerlingen
Soleihome is 28 april 4 jaar geworden en zij is deze week gestart bij ons in groep 1. Fayenne is 6 april 4
geworden, zij zal op 2 juni starten. Jorden wordt 24 mei 4 jaar en zal ook in juni starten. Lovina wordt 24 mei 4
jaar en zal dan starten.
Het is toch vreemd in deze tijd om met je basisschooltijd te beginnen. Maar wij wensen Soleihome, Fayenne,
Jorden en Lovina veel plezier en geluk bij ons op school!
Er zullen tot de zomervakantie nog 3 leerlingen bij ons starten in groep 1 (daar zit ook leerling nummer 125 bij en
daar wilden we een klein feestje mee vieren!) en in de zomervakantie of er direct na zijn er nog 4 leerlingen die 4
jaar worden en dan na de zomervakantie starten bij ons in groep 1. De doorstroom is dus prima!!

Oud papier
Dinsdag 12 mei hebben de heren van het oud papier weer het oud papier bij de weg opgehaald. Dit keer weer
onder voorwaarden vanuit het RIVM i.v.m. het Coronavirus. Bedankt iedereen!!!
De volgende keer oud papier ophalen is op dinsdag 9 juni 2020. Dat zal ook de laatste keer van het schooljaar
2019-2020 zijn.

Opening school
Deze week zijn we weer voorzichtig gestart met ons
lesgeven. De kinderen vonden het best wel
spannend.........De meeste kinderen en alle
leerkrachten waren hier echt aan toe. We hadden
elkaar gemist. We zijn blij dat we langzamerhand
ons onderwijs weer vorm kunnen geven op die
manier zoals wij dat willen. Juf Ankie, juf Zwaantje,
juf Anja, juf Inge, juf Dana, juf Wendy, juf Sjoukje,
juf Janine, meester Rik, juf Marianne en meester
Jan geven les op school, juf Lieselotte (groep 3/4/5)
en meester Carsten (groep 6/7/8) geven les aan de
leerlingen die kiezen voor thuisonderwijs. Dit werkt
ook prima! We willen de leerlingen bedanken voor
hun enthousiasme en alle ouders/verzorgers en
kinderopvang organisaties voor hun inzet!!

Formatie
Elke school krijgt op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober van het jaar ervoor formatie. Formatie is
eigenlijk het aantal uren per school waarvoor je leerkrachten kunt inzetten. Als je krimpt, krijg je minder uren en
zouden er misschien mensen moeten vertrekken uit je team. En/of zou je groepen moeten combineren.
Als je groeit, krijg je meer uren om meer leerkrachten aan te trekken of om banen van leerkrachten uit te breiden.
En kun je de groepen kleiner maken. De formatie van komend schooljaar (2020-2021) is gebaseerd op de
teldatum van 1 oktober 2019, toen hadden we 114 leerlingen op onze school. Dat betekent dat we meer formatie
krijgen dan het jaar ervoor (toen hadden we op teldatum 102 leerlingen).
We gaan komend schooljaar met 5 groepen werken. De leerlingenaantallen zijn een goede schatting, maar er
kan in de loop van de tijd iets veranderen, door eventuele doublures, nieuwe aanmeldingen en verhuizingen.
Groep 1/2
26 leerlingen
Groep 3
18 leerlingen
Groep 4
17 leerlingen
Groep 5/6
25 leerlingen
Groep 7/8
31 leerlingen

Dit is het schema
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A = Juf Ankie
B = Juf Zwaantje
C = Juf Anja
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E = Juf Dana
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G = Juf Janine
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In dit schema ziet u dat juf Lieselotte ontbreekt. Zij heeft in overleg met meester Rik en Comprix besloten om een
andere baan te accepteren op een andere school binnen Comprix. Dit is een baan in groep 3 en dat past beter bij
haar wensen. Wij wensen juf Lieselotte veel plezier en succes op haar nieuwe school en zullen nog uitgebreid
afscheid van haar nemen.
We hebben hierdoor nog een vacature van 4 dagen, 1 dag voor groep 4 (ter ondersteuning van Dana), 1 dag
voor groep 5/6 (ondersteuning Carsten), 2 dagen voor groep 7/8 (ondersteuning Janine). Deze vacature is nog
niet ingevuld. Wordt het iemand voor 3 dagen, dan zal meester Rik een dag groep 7/8 doen.
Hoe dan ook, we hebben alle groepen bemand en zelfs nog iemand extra voor 4 dagen.
Juf Marianne werkt elke maandag (hele dag) en woensdag (hele dag) aan haar I.B.- taken. Meester Jan werkt op 3 dagen
(maandag, dinsdag en woensdag) en Meester Rik werkt volledig. Juf Zwaantje werkt volgend schooljaar op maandagochtend,
dinsdag (hele dag), woensdag (hele dag), donderdag (hele dag) en vrijdagochtend.

Schoolreizen
De schoolreis van groep 4, 5 en 6 naar Wildlands Emmen op donderdag 18 juni gaat niet door i.v.m. het
Coronavirus.
De schoolreis van groep 1 t/m 3 naar Sanjesfertier op maandag 15 juni gaat MISSCHIEN ook niet door i.v.m. het
Coronavirus. We hebben op dit moment nog niks van hen vernomen en we krijgen ze ook niet te pakken.
De groepen die nou de schoolreis missen, zullen na de zomervakantie (na 1 september) een prachtig uitje krijgen
in het kader van de Gouden Weken.
De schoolreis van groep 7&8 naar Taribush in Dwingeloo van woensdag 24 juni t/m vrijdag 26 juni is op dit
moment nog niet geannuleerd. We houden de ouders van groep 7&8 hierover op de hoogte.

MR-verkiezingen
U heeft donderdag een mail ontvangen met betrekking tot de MR-verkiezingen. Er zijn twee aftredende leden van
de oudergeleding, waarvoor zich nieuwe ouders kunnen verkiesbaar kunnen stellen.
U kunt zich voor 22 mei a.s. per mail aanmelden via mr@obszuid.nl. De verkiezingen zullen eind mei/begin juni
plaatsvinden. U wordt hiervan op de hoogte gehouden. Specifieke informatie vindt u in de brief.

Agenda
Wanneer
18-05-20
18-05-20
19-05-20
20-05-20

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
04-06-20
08-06-20
08-06-20
09-06-20
10-06-20

10-06-20
15-06-20
15-06-20
16-06-20
16-06-20
17-06-20
18-06-20

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

26-06-20
03-07-20

Wat
Overleg groep 1 t/m 3
Meester Rik werkt thuis
OV vergadering
Overleg meester Rik met
Comprix over versoepeling regels
vanaf 2 juni
IB bijeenkomst
Hemelvaart
Hemelvaart
Bijeenkomst de Stipe en IB
Overleg groep 4 t/m 8
ICC bijeenkomst
2e Pinksterdag
Overleg juf Marianne en meester
Rik met Comprix (zelfevaluatie)
Teamvergadering
Aanbieden afscheidscadeau
groep 8 aan school
Overleg groep 1 t/m 3
Juf Anja vrij, juf Inge voor groep 3
Oud papier
Dalton coördinatoren opleiding
Diplomering!
Afsluiting schooljaar van het
Comprix College
Overleg groep 4 t/m 8
Schoolreis groep 1 t/m 3
(onder voorbehoud)
OV vergadering
MR vergadering
Managementoverleg
ICC cursus juf Inge en meester
Rik
(diplomering)
Teamvergadering inhoudelijk
Rapportmiddag
(onder voorbehoud)
Rapportmiddag
(onder voorbehoud)
Schoolreis groep 7&8 naar
Taribush Dwingeloo
(onder voorbehoud)
Vrijwilligersavond
(onder voorbehoud)
Laatste schooldag

Wie
Leerkrachten groep 1 t/m 3
Meester Rik
OV leden
Meester Rik

Hoe laat

Juf Marianne
Iedereen vrij!
Iedereen vrij!
Juf Marianne
Leerkrachten groep 4 t/m 8
Juf Inge en meester Rik
Iedereen vrij!
Juf Marianne en meester
Rik
Team
Groep 8

13.00-15.00 uur

Leerkrachten groep 1 t/m 3
Juf Anja en juf Inge
Oud papier lopers
Juf Anja en juf Janine
Juf Inge groep 3
Meester Rik groep 7&8
Tycho en Dimas

14.45-15.45 uur

15.15-16.15 uur
Hele dag
19.30-21.00 uur
13.30-15.30 uur

13.00-16.00 uur
15.15-16.15 uur
14.45-17.15 uur

14.00-16.00 uur
13.00-14.30 uur
Vanaf 14.00 uur

Hele dag
Vanaf 18.00 uur
Hele dag

Hele dag

Leerkrachten groep 4 t/m 8 14.45-16.15 uur
Meer informatie volgt nog
Groep 1 t/m 3
OV leden
MR leden
Meester Rik
Juf Inge en meester Rik

19.30-21.00 uur

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
15.00-17.30 uur

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!

