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Tot ziens!
Julia uit groep 1 gaat verhuizen naar Elsloo en zal daarom onze school verlaten. Jeffrey en Alyssa wonen al 1,5
jaar in Heerenveen en hebben besloten om daar per nieuw schooljaar naar school te gaan. Ze hebben al
rondgekeken en/of proefgedraaid de afgelopen periode. We wensen Julia, Jeffrey en Alyssa en hun
ouders/verzorgers heel veel plezier op hun nieuwe school. We zullen jullie missen!
Groep 8 gaat aan het eind van dit schooljaar van school af. Chantal, Rawnak, Jarno, Annemijn, Angelique,
Alireza, Yasmin, Darcy, Ahmad en Chelsea zullen naar het Linde College gaan. Jasper en Jason gaan naar het
Terra in Wolvega. Veel plezier en succes jongens en meiden!!

Nieuwe leerlingen
In de zomervakantie zijn er veel kinderen die 4 jaar worden en die instromen in groep 1 op de 1 e schooldag
(maandag 17 augustus). Neomy wordt 20 juli 4, Merina op 28 juli, Hamza (broertje van Mukhtar en Salma) wordt
op 2 augustus 4 en Jarick & Hamza (broertje Sumeyra) worden op 12 augustus 4 jaar. Zij zullen allemaal
instromen in groep 1. Emma (zusje Jhorwan) is direct na de zomervakantie jarig en zal ook instromen in groep 1
op de 1e schooldag! Jari komt per nieuwe schooljaar bij ons in groep 3. Hij heeft al een keertje gekeken bij ons op
school. We wensen alle kinderen en ouders/verzorgers veel plezier en succes bij ons op school.

Cultuur groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8 krijgt op vrijdagmiddag tijdens de gebruikelijke carrousel 4 workshops aangeboden door
4 verschillende externe docenten. De kinderen mogen na de zomervakantie hun voorkeur opgeven over welk
onderdeel zij het liefst willen volgen (zie voor meer informatie onze bijlage).
Ze kunnen kiezen uit de workshops portretten maken, vloggen, dj/producer en een eigen historische route
maken. Deze workshops duren 90 minuten (12.30-14.00 uur) en je volgt 2 lessen. Dus de eerste ronde is op
vrijdag 11 september en vrijdag 18 september. De 2e ronde is op vrijdag 25 september en vrijdag 21 oktober, op
vrijdag 9 oktober is er een presentatie van de leerlingen voor alle belangstellenden!!!
Dan kiezen de leerlingen opnieuw en volgen dan 5 lessen op vrijdag 30 oktober, vrijdag 6 november, vrijdag 13
november, vrijdag 20 november en vrijdag 27 november, met een presentatie op die vrijdag 27 november
waarvoor iedereen bij deze is uitgenodigd!!

Theaterlessen groep 3&4
De leerlingen uit groep 3&4 krijgen volgend schooljaar improvisatielessen van Ijtje Plantinga
(www.plantimproductie.nl). Dit zal op donderdag 3 september 1(10.30-12.00 uur) beginnen, daarna op 10
september, 17 september, 24 september, 1 oktober en 8 oktober. De voorstelling voor belangstellenden is op
vrijdag 9 oktober.

Speeltoestel
Er was een plank van het speeltoestel afgevallen. Dit is opgepakt en opgeknapt door Jos (vader van Steijn). Jos
bedankt voor je inzet!!!

Oud papier
Marten en Miranda hebben veel oud papier uit Elsloo opgehaald. Dit was natuurlijk eenmalig, maar we zijn wel blij
met hun inzet!! Ook willen we Jochem en Marcel bedanken voor het beheren van de vaste oud papier container
en Jochem voor zijn wekelijkse (soms dagelijkse) werkzaamheden m.b.t. oud papier!!

Gesprekken
De afgelopen 2 weken hebben de leerkrachten verschillende ouders fysiek gesproken of via de telefoon. Het was
natuurlijk anders dan anders, maar we zijn blij dat we iedereen nog even hebben kunnen spreken zo voor de
zomervakantie. We hebben samen gesproken over het welbevinden van het kind, over de Coronatijd en over de
werkhouding. Wij vinden het altijd zeer prettig om samen met ouders te kijken hoe het kind zich zo optimaal
mogelijk kan ontwikkelen. We willen alle ouders/verzorgers bedanken!

Oud papier op dinsdag 7 juli!
We hebben een extra ophaal moment gepland op dinsdag 7 juli! Dit stond niet in het jaarrooster, maar we willen
toch graag dat iedereen dan zijn oud papier bij de weg zet, zodat we het op kunnen halen. Zo blijft niet iedereen
in de zomervakantie met zijn oud papier zitten!
Daarom vragen wij iedereen om dit bericht te delen en het te vertellen aan uw familie, buren en vrienden die geen
Facebook hebben.

Gouden weken
In de eerste zes weken van het schooljaar zullen wij op obs Zuid de nadruk leggen op groepsvorming. In deze
weken maken de kinderen kennis met elkaar en worden de verhoudingen binnen een groep bepaald. Wij vinden
het daarom heel belangrijk om in deze eerste weken veel positieve aandacht te schenken aan groepsvormende
activiteiten.
Dagelijks zal er in de klas een spelletje of activiteit worden gedaan, om de groepsband te verstevigen.
In de zesde week zullen alle leerlingen nog iets heel moois beleven, dit in het kader van groepsvorming. We zijn
nog aan het overleggen over het hoe en waar, maar leuk wordt het zeker!!!

Doordraaien groepen
Woensdag hebben alle leerlingen kennis gemaakt met hun nieuwe klasgenoten en meester of juf, ze konden
even een voorproefje krijgen van het komende schooljaar.

Uitzwaaien groep 8
Donderdag 2 juli vanaf 14.00 uur worden de leerlingen van groep 8 door de rest de school uitgezwaaid.
Ouders zijn welkom om bij het hek te komen kijken!
Verjaardagen leerkrachten
De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben vandaag hun verjaardag gevierd en op het moment van schrijven kijk ik
naar buiten en zie ik prachtig verklede kinderen op het schoolplein spelen. Het is een fantastisch leuke dag en
gelukkig niet zo warm. De kinderen genieten enorm en hebben de juffen ontzettend verwend!!! Maar de dag is
nog lang niet voorbij! Meer foto’s en een uitgebreid verslag volgen nog!
Groep 4&5
Juf Dana viert haar verjaardag en juf Lieselotte neemt afscheid van de groep op woensdag 1 juli
Groep 6
Juf Sjoukje en meester Carsten vieren op woensdag 1 juli de verjaardag van juf Sjoukje

Laatste schooldag
We gaan de laatste schooldag (vrijdag 3 juli 2020) met zijn allen naar Fit & Fun Plaza in Wolvega. We gaan daar
allemaal fantastisch leuke dingen doen!!! Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de OV. Dank hiervoor!!
De leerlingen van groep 1 t/m 4 worden om 08.45 uur (niet eerder) verwacht bij de ingang van Monkeytown.
Om 12.00 uur kunt u hier uw kind(eren) ophalen en kan iedereen genieten van een welverdiende zomervakantie!!
De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden om 08.45 uur (niet eerder) verwacht bij de hoofdingang van Fit & Fun.
Om 12.00 uur kunt u hier uw kind(eren) ophalen en kan iedereen genieten van een welverdiende zomervakantie!!
Het programma is als volgt:
Groep 1&2 naar Monkeytown (08.45-12.00 uur)
Groep 3&4 naar Monkeytown en bowlen (08.45-12.00 uur)
Groep 5&6 bowlen, jumpen en voetbalclinic van Timo (BSW) (08.45-12.00 uur)
Groep 7&8 bowlen, jumpen en lasergamen (08.45-12.00 uur)
Wat moeten de leerlingen meenemen?
Groep 1&2, zomerse kleren (want het kan heet worden in Monkeytown)
Groep 3&4, zomerse kleren
Groep 5&6, zomerse kleren, jumpsokken (als je al eerder hebt gejumpt, dan heb je sokken hiervoor gekocht) en
gymkleren met gymschoenen.
Groep 7&8, zomerse kleren en jumpsokken (als je al eerder hebt gejumpt, dan heb je sokken hiervoor gekocht).
Eten en drinken hoeft niet (bidon met water voor sporten is wel handig), hier wordt voor gezorgd!!

Wanneer
30-06-20

Wie
Juf Dana en meester
Carsten
Meester Carsten en juf
Janine
Groep 6
Groep 4&5

Hoe laat

01-07-20

Wat
Overdracht gesprekken groep 4/5
naar groep 5/6
Overdracht gesprekken groep 6
naar groep 7
Verjaardag juf Sjoukje
Verjaardag juf Dana en afscheid
juf Wendy en juf Lieselotte
Afscheid groep 8

Groep 8

Op de middag naar
Klimbos

02-07-20
03-07-20

Coronarapport mee naar huis
Laatste schooldag

Alle groepen
Zie stukje hierboven

07-07-20
10-08-20
12-08-20
13-08-20
17-08-20
17-08-20
19-08-20
24 t/m 28
augustus
24-08-20

Oud papier
Overleg groep 1 t/m 3
Startvergadering team
Overleg groep 4 t/m 8
Begin schooljaar 2020-2021
Start Gouden Weken
Informatieavond groep 3
Gouden Weken (week 2)

Oud papier lopers
Leerkrachten groep 1/2/3
Alle leerkrachten
Leerkrachten groep 4 t/m 8
Allen
Allen
Ouders/verzorgers groep 3
Allen

Leerkrachten groep 4 t/m 8 Onder schooltijd

24-08-20

Groepsbesprekingen
(IB-er met leerkracht)
Startgesprekken groep 4 t/m 8

24-08-20
25-08-20

Informatieavond groep 1
Startgesprekken groep 4 t/m 8

26-08-20

Groepsbesprekingen
(IB-er met leerkracht)
Teamscholing Improvisatie
Opening thema Water, Aarde,
Lucht en vuur groep 4 t/m 8 i.c.m.
Gouden Weken
ICC Cursus Certificering
Gouden Weken (week 3)

01-07-20
01-07-20
01-07-20

Onder schooltijd
Onder schooltijd
Hele dag
Hele dag

Leerlingen vanaf 12.00
uur vrij!
Vanaf 18.00 uur
09.00-10.30 uur
09.00-11.30 uur
09.00-10.30 uur
08.30 uur

19.30-21.00 uur

Ouders/verzorgers groep 4
t/m 8 en leerlingen vanaf
groep 6 mogen mee.
Ouders/verzorgers groep 1
Ouders/verzorgers groep 4
t/m 8 en leerlingen vanaf
groep 6 mogen mee.
Groep 1 t/m 3

Op de middag, het
schema volgt in de 1e
week na de
zomervakantie.
19.30-21.00 uur

Team
Allen

13.00-14.00 uur

Juf Inge
Allen

15.00-17.30 uur

Informatieavond groep 2
Oud papier
Training Estafette (versie 3)
Kanjertraining nascholing
Eerste Theaterles groep 3&4

Ouders/verzorgers groep 2
Oud papier lopers
Team
Team
Groep 3&4

19.30-21.00 uur

Gouden Weken (week 4)

Allen

10-09-20
10-09-20

Opleiding Reken coördinator
meester Carsten
Start Comprix College
Theaterles groep 3&4

Meester Carsten
Juf Sjoukje voor groep 5/6
Tycho en Dimas
Groep 3&4

11-09-20

Eerste vrijdagmiddag carrousel

Groep 5 t/m 8

26-08-20
27-08-20

27-08-20
31 aug t/m 4
september
31-08-20
01-09-20
01-09-20
02-09-20
03-09-20
7 t/m 11
september
09-09-20

Op de middag, het
schema volgt in de 1e
week na de
zomervakantie.
Onder schooltijd

10.30-11.00 uur

Vanaf 18.00 uur
14.30-16.00 uur
13.00-17.00 uur
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur

Hele dag
Hele dag
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.30-14.15 uur
Zie bijlage

