OBS Zuid Wolvega OBS Zuid Wolvega
Oranje Nassaulaan 51
8471 LL Wolvega 0561-615138
www.obszuid.nl
directie@obszuid.nl
Doomijn Oranje Nassaulaan
Oranje Nassaulaan 51
8471 LL Wolvega
0561-870522
www.doomijn.nl
psz.nassaulaan@doomijn.nl

NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2020-2021, nr. 2, 21 augustus 2020.

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.
En in de zesde week van de Gouden weken, zullen de groepen een prachtige groepsbindende activiteit (uitje)
doen. Dit in het kader van de Gouden Weken, groepsbinding en samenwerken. We hebben er zin in!!

Startgesprekken groep 4 t/m 8
Alle ouders/verzorgers van groep 4 t/m 8 zullen op maandag 24 augustus (middag) 2020 of dinsdag 25 augustus
(middag) een startgesprek hebben met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind.
Hierin zullen de leerkrachten de resultaten van de nulmeting van de CITO toetsen (afname eind vorig schooljaar
van Rekenen, Spelling en Technisch lezen) bespreken en de plannen voor het komende schooljaar.
Juf Janine zal ook met groep 7&8 spreken op donderdag 27 augustus (dit i.v.m. haar grote groep).
De planning staat in de bijlage. Sommige leerlingen en hun ouders/verzorgers staan niet op de lijst. Zij hebben op
een ander moment een gesprek (gehad).
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn hierbij ook uitgenodigd.

Mail
Deze nieuwsflits is verstuurd vanuit ons leerling administratiesysteem Parnassys. Dit is ons systeem, het zorgt
ervoor dat de juiste ouders/verzorgers, de juiste mail ontvangen en dat we geen dubbele mail ontvangen.
Helaas horen we wel eens dat de mail niet aankomt vanuit Parnassys. Wil iedereen die geen mail ontvangt dit
melden bij Rik?

Gratis mini-cursus voor ouders
De bibliotheek geeft aankomende 5 weken op maandagavond (19.00-21.00 uur) bij ons op school een minicursus. Er zijn een 5 tal ouderparen die hierheen gaan, maar er is nog ruimte. Meer informatie staat in de bijlage.
Opgave graag bij Rik.

Brengen en halen van kinderen
We zijn nu een week onderweg en het was even wennen voor iedereen. Maar het verliep allemaal
prima! Maar kom niet te vroeg!! Iedereen mag pas op het plein als de leerkrachten het hek hebben
geopend!
We hebben een kleine verandering m.b.t. groep 1&2.
Groepen 1&2
Zij komen het plein op via de Mr. Troelstrastraat.(hek open om 08.20 uur).
Ouders/verzorgers van heel groep 1&2 mogen hun kinderen op het schoolplein brengen en ALLE
ouders van de leerlingen van groep 1&2 nemen afscheid op het plein.
We hebben het liefst niet dat de ouders van de leerlingen uit groep 1&2 via de ingang aan de
Sportlaankant komen. Dit geeft verwarring bij de leidsters van de peuterspeelzaal.
Juf Ankie en juf Zwaantje wachten de leerlingen op bij de kleuteringang en/of podium.
Voor de rest van de groepen blijven de afspraken hetzelfde. Dus geen ouders/verzorgers van de
groepen 3 t/m 8 op het plein. Zie hiervoor de Corona bijlage van vorige nieuwsflits.
Lezen EN rekenen met kinderen (herhaling)
Het is belangrijk dat kinderen, die leren lezen, zoveel mogelijk oefenen met lezen. Op school noemen we dat
leeskilometers maken.
In de kleutergroepen komen de kinderen in aanraking met verhalen uit verschillende boeken, zinnen, woorden en
letters. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheid en op het oefenen van de voorwaarden, die nodig zijn om te
kunnen komen tot leren lezen.
In groep 3 en 4 wordt een groot deel van de week besteed aan technisch lezen.
In groep 5 en 6 wordt dit voortgezet lezen en de nadruk wordt daar steeds meer op begrijpend lezen gelegd.
In groep 7 en 8 gaat het om het begrijpen en doorgronden van teksten.
De leesvaardigheid wordt nu onderhouden, zodat dit op een goed niveau blijft.
Goed kunnen lezen is dus ontzettend belangrijk!
Om het oefenen met technisch lezen te stimuleren, hebben we besloten om naast de reguliere methode Veilig
Leren Lezen en Estafette ook twee keer per week 15 minuten extra te oefenen met lezen. Dit zal voor leerlingen
uit groep 4 t/m 8 zijn. Groep 3 haakt aan na de Kerstvakantie.
Dit zal gebeuren op maandag- en vrijdagochtend van 08.30 uur t/m 08.45 uur.
We starten hiermee op woensdag 2 september 2020.
Je kunt je opgeven bij juf Anja (anjasijtsema@obszuid.nl).
Tutor Rekenen op woensdag
Wat we ook graag willen gaan doen vanaf woensdag 2 september is rekenen van 08.30 tot 08.45 uur.
We blijven gewoontutorlezen op maandag en vrijdag van 08.30 tot 08.45 uur, maar groep 4 t/m 8 gaat op
woensdag van 08.30 tot 08.45 uur rekenen.
We willen dan verschillende workshops aanbieden, zoals klokkijken, metriek stelsel, staartdelingen, tafels,
optellen, aftrekken, omtrek, oppervlakte, enz.
We zoeken hiervoor nog enthousiaste ouders/verzorgers of andere belangstellenden die graag op woensdag van
08.30 tot 08.45 uur willen gaan rekenen. Geef je op bij Rik en geef ook aan wat je graag zou willen geven.

Luizentassen
Voor de vakantie hebben de kinderen hun luizentassen mee naar huis genomen. Wil iedereen ervoor zorgen dan
de luizentassen (met naam erop) weer mee naar school komen? We hebben ze nog niet allemaal ontvangen!

Luizen
Er zijn in enkele groepen neten geconstateerd. Bedankt voor het doorgeven. Woensdag 26 augustus is er een
luizencontrole. Deze start om 08.30 uur. Liefst geen vlechten en/of gel in het haar.

Stagiaires
Wij starten dit schooljaar met 2 stagiaires, juf Froukje is een zij-instromer en doet de opleiding tot
onderwijsassistent en zij zal op maandag en donderdag aanwezig zijn in groep 1&2. Zij start met haar stage op
maandag 24 augustus.
Juf Daniëlle zit in haar derde jaar van de PABO en zij zal op maandag en dinsdag aanwezig zijn in groep 5&6. Zij
start met haar stage op dinsdag 25 augustus.
Mijn naam is Danielle Oosten. Ik ben 22 jaar oud. Mijn hobby is paardrijden en volleyballen. Thuis op de boerderij
heb ik mijn eigen Friese paard en hier rij ik mee met de kar en onder het zadel. Ik zit nu in het derde jaar van de
pabo. Ik vind het leukste van de pabo de lessen die ik mag geven op stage. Op deze manier leer ik heel veel in
de praktijk. Daarnaast vind ik het erg leuk dat ik de theorie die ik leer op school om kan zetten in de praktijk op
stage. Ik mag dit jaar stage lopen bij meester Carsten in groep 5/6. In deze groep ga ik verschillende lessen en
activiteiten doen die aansluiten bij mijn opleiding en bij de kinderen. Ik hoop dit jaar heel veel leuke lessen te
mogen doen voor de kinderen. Ik heb er erg veel zin in!
Met vriendelijke groeten, Danielle Oosten

Oud papier
Dinsdag 1 september wordt het oud papier weer bij de weg opgehaald. We halen het op vanaf 18.00 uur!

Gymrooster (dit is wel de goede versie!)
De kinderen van groep 1&2 gymmen 2 keer in de week in het speellokaal. Zij moeten gymschoen mee naar
school meenemen. Deze blijven ook op school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal, dit is het rooster:
Groep
1&2
3
4
5&6
7&8

Gymdag 1
Dinsdag (12.30-14.00 uur) carrousel met gr. 3
Dinsdag (12.30-14.00 uur) carrousel met gr.1/2
Dinsdag (11.30-12.15 uur)
Dinsdag (10.45-11.30 uur)
Dinsdag (10.00-10.45 uur)

Gymdag 2
Vrijdagochtend (08.30-10.00 uur)
Woensdag (10.30-11.30)
Vrijdag (12.45-13.30 uur)
Vrijdag (13.30-14.15 uur)
Vrijdag (12.00-12.45 uur)

Op dinsdagmiddag hebben de groepen 1 t/m 3 een carrousel, dit betekent dat de groepen dan gezamenlijk
kunnen gaan gymmen.
De kinderen van groep 1 t/m 8 moeten gymkleren en gymschoenen aan.
In overleg met buurtsportwerk en collega’s hebben we besloten dat we volgende week beginnen met het gymmen
in de gymzaal. Dit betekent dat de leerlingen gymspullen voor binnen mee moeten nemen.
Buurtsportwerk geeft komende week op woensdag en vrijdag gymles aan groep 1/2 en 3.
Omkleden kan op school gebeuren.

Nieuwe adresgegevens
Elk jaar willen we onze administratie opschonen. Vandaar dat we graag willen weten of er nog telefoonnummers,
adressen, BSO, enz. veranderd zijn. Is dit het geval? Graag de bijlage even invullen en terugsturen naar Rik
(directie@obszuid.nl). En als er geen veranderingen zijn, mail dat dan even door aan Rik. Alvast bedankt!!

Dinsdagochtend
Op dinsdagochtend 25 augustus starten we met de carrousel voor groep 4 t/m 8.
Juf Dana geeft Engels en/of Spelling aan de leerlingen. Juf Sjoukje geeft gym aan de leerlingen en meester
Carsten, juf Janine en meester Rik geven met zijn drieën rekenen aan de leerlingen.
Dit is het rooster
09.45-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45

Groep 4
Pauze
Rekenen
Engels
Gymnastiek
Eten
Naar buiten

Groep 5/6
pauze
Engels
Gymnastiek
Rekenen
Eten
Naar buiten

Groep 7/8
Pauze
Gymnastiek
Rekenen
Engels
Eten
Naar buiten

Agenda
Wanneer
24 t/m 28 aug

24-08-20
24-08-20
25-08-20
25-08-20
26-08-20
26-08-20
27-08-20
27-08-20
27-08-20
28-08-20
31 aug t/m 4
sept
Start
Zorgperiode 1
31-08-20

31-08-20
31-08-20
02-09-20
01-09-20
02-09-20
03-09-20
01-09-20
04-09-20
01-09-20
7 t/m 11 sept
07-09-20
07-09-20
09-09-20

Wat
Gouden weken Week 2
+ afname CITO WW spelling
groep 7&8 als nulmeting
Startgesprekken groep 4 t/m 8

Wie
Allen
Groep 7&8

Ouders/verzorgers groep 4
t/m 8 en lln groep 5 t/m 8
Cursusavond voor jou en je kind Ouders die zich op hebben
vanuit DBOS
gegeven
Startgesprekken groep 4 t/m 8
Ouders/verzorgers groep 4
t/m 8 en lln groep 5 t/m 8
OV vergadering
OV leden
Luizencontrole
Luizencommissie
Teamscholing Improvisatietheater Team
Opening Thema
Allen
Topondernemers en Onderbouwd
Startgesprekken groep 7&8
Ouders/verzorgers groep
7&8 en lln groep 7&8
Certificering Cultuur coördinator
Juf Inge
Start HVO/GVO/Filosofie
Groep 7&8
Gouden weken Week 3
Allen
+ afname CITO Begrijpend lezen Groep 4 t/m 8
groep 4 t/m 8 als nulmeting

Hoe laat

Op de middag
Programma volgt nog
19.00-21.00 uur
Op de middag
Programma volgt nog
19.30-21.00 uur
Vanaf 08.30 uur
13.00-14.00 uur
10.30-11.00 uur
Op de middag
Programma volgt nog
15.30-16.30 uur
10.30-11.15 uur

Groepsbesprekingen

Juf Marianne met juf Dana
Juf Marianne met meester
Carsten
Juf Marianne met juf Janine

Vergadering bovenbouw
Cursusavond voor jou en je kind
vanuit DBOS
Groepsbesprekingen
Training
nieuwe methode
begrijpend en technisch lezen
Kanjertraining teamscholing
(estafette)
Start Tutorreken
Improvisatie/theaterlessen
Start
Start Tutorlezen onder
voorbehoud
Oud
papier
Gouden Weken week 4
Teamvergadering inhoudelijk
Cursusavond voor jou en je kind
vanuit DBOS
1e scholing dag tot
Reken coördinator

Leerkrachten groep 4 t/m 8 14.45-16.15 uur
Ouders die zich op hebben 19.00-21.00 uur
gegeven
Juf Marianne metgroep
juf Ankie
14.30-16.30 uur
Leerkrachten
4 t/m 8 08.30-10.15
Juf Marianne met juf Anja

Team
Groep 3&4
Ouders/verzorgers
die zich
Ouders/verzorgers
op
hebben gegevendie zich
op hebben
Oud
papier gegeven
lopers
Allen
Team
Ouders die zich op hebben
gegeven
Meester Carsten

08.30-09.30 uur
10.30-12.00 uur
12.30-14.00 uur

11.00-12.00 uur
13.0-17.00 uur
10.30-12.00 uur
08.30-08.45 uur
08.30-08.45 uur
Vanaf 18.00 uur
14.30-16.15 uur
19.00-21.00 uur
Juf Sjoukje voor de groep

10-09-20
11-09-20

14 t/m 81 sept
14-09-20
14-09-20
15-09-20
15-09-20
15-09-20
16-09-20
21 t/m 28 sept
21-09-20
21-09-20
21-09-20
22-09-20
23-09-20
23-09-20
25-09-20

Start Comprix College
Start kunstenaars
(vloggen, DJ, schilderen,
erfgoed)
Gouden Weken week 5
Teamvergadering praktisch
Cursusavond voor jou en je kind
vanuit DBOS
Bijeenkomst startende
leerkrachten
Vergadering onderbouw
MR vergadering
Directieoverleg
Gouden Weken week 6
Daltonoverleg digitaal
Teamvergadering Specifieke
ondersteuning
Cursusavond voor jou en je kind
vanuit DBOS
Informatieavond groep 8 over het
Voortgezet onderwijs
IB overleg
Overleg MijnRapportfolio
Schoolfotograaf op school

Tycho en Dimas
Groep 5 t/m 8

Hele dag
12.30-14.00 uur

Allen
14.30-15.00 uur
Team
Ouders die zich op hebben 19.00-21.00 uur
gegeven
15.00-17.00 uur
Juf Dana
Leerkrachten groep 1 t/m 3
MR
Meester Rik
Allen
Meester Rik, juf Anja, juf
Janine
Team

14.30-16.00 uur
19.30-21.00 uur
Hele dag
15.00-17.00 uur
14.30-16.15 uur

Ouders die zich op hebben 19.00-21.00 uur
gegeven
Ouders/verzorger groep 8 19.30-21.00 uur
Juf Marianne
Werkgroep
Allen, ook broertjes en
zusjes

Hele dag
13.00-15.00 uur
Programma volgt nog.

