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Peuterspeelzaal
Een lange zomervakantie ligt achter ons! We hebben heerlijk kunnen genieten van het vakantiegevoel, lekker
buiten spelen, luieren, zwemmen…in de vakantie hebben we een heel ander ritme! Maar het werk en schoolleven
is weer begonnen. Op tijd naar bed, op tijd uit bed, naar school enz. Om weer lekker in het juiste ritme te komen
starten wij met het project welkom. In dit project leggen we de nadruk op alle dingen, regeltjes en rituelen die wij
elke ochtend en middag tegenkomen op de peuterspeelzaal. U kunt hierbij denken aan: een kring maken, de jas
ophangen bij je eigen plaatje, opruimen (welk speelgoed hoort waar te liggen?), naar de wc gaan (plassen,
afvegen, doorspoelen en handen wassen), de dagritmekaarten en nog heel veel meer. Alle belangrijke dingen
leggen we nog eens uit, we doen er een spelletje mee of we maken er een werkje van. Zo starten we allemaal
weer het jaar met de juiste gewoontes. Meer informatie staat in de bijlage.

Gouden weken
We zijn al een aantal weken onderweg met onze Gouden Weken. Daarin worden veel groepsvormende
activiteiten gedaan, zodat de leerlingen zo snel mogelijk gewend raken aan elkaar en de manier van werken in
elke groep. De leerlingen presenteren zichzelf, doen spelletjes en leren middels de Kanjertaal elkaar kennen.
Dagelijks zal er in de klas een spelletje of activiteit worden gedaan, om de groepsband te verstevigen.
We zijn nog bezig met het organiseren van iets moois, wordt vervolgd!

Estafette
We zijn dit schooljaar begonnen met de invoering van een nieuwe methode voor technisch en begrijpend lezen
(de nieuwste versie van Estafette) voor groep 4 t/m 8. We werkten altijd al met Estafette, alleen was dat puur
technisch lezen in groep 4 t/m 6. De nieuwste versie biedt nog steeds technisch lezen aan in groep 4 t/m 6, alleen
is in groep (6) 7&8 de nadruk komen te liggen op begrijpend lezen via dezelfde methode.
Voor kinderen die goed technisch kunnen lezen in groep 4 t/m 6 komt er meer uitdaging in het begrijpend lezen
en voor kinderen die nog niet zo goed kunnen technisch lezen in groep 7&8 komt er meer inoefening. Dat
betekent dat groep 7&8 dit jaar niet meer werkt met nieuwsbegrip en blits.
Afgelopen dinsdag hadden we als leerkrachten van groep 4 t/m 8 een implementatietraining voor deze methode.
Het was een leerzame middag!

Startgesprekken groep 4 t/m 8
Vorige week hebben we met alle ouders/verzorgers van groep 4 t/m 8 (en de meeste leerlingen van groep 5 t/m
8) gesproken over waar we mee bezig gaan en wat de ambities van de leerlingen zelf zijn. In de bovenbouw
vertelden de leerlingen zelf aan hun ouders en leerkracht waar ze de komende periode aan gaan werken. Het
waren stuk voor stuk leuke en prettige gesprekken. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan om samen
‘onze’ kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Ouders/verzorgers en leerlingen, bedankt voor jullie
komst en inzet!

Subsidie
We hebben vanuit het rijk een subsidie gekregen om naschools een aanbod te verzorgen om bezig te gaan met
Rekenen en Taal (NT2). Hier gaat een aantal leerlingen gebruik van maken. Dit naschoolse aanbod begint (als
alles goed gaat) op 14 september en wordt verzorgd door de bijlesmeester www.bijlesmeester.nl
De ouders/verzorgers van de leerlingen die gebruik mogen maken van dit aanbod, worden nog op de hoogte
gebracht van de tijden, het schema, enz. Wij hebben er zin in!

Oud papier
Dinsdag 1 september hebben de dame en heren het oud papier weer bij de weg opgehaald. Bedankt iedereen!!
Er waren dit keer een aantal nieuwe lopers en rijders. Welkom heren! Ook hebben een aantal heren afscheid
genomen, bedankt voor het jarenlange lopen!! De volgende keer wordt het oud papier opgehaald op dinsdag 6
oktober.

Luizen
Afgelopen weken hebben de dames van de luizencommissie alle leerlingen van de school en peuterspeelzaal
gecontroleerd. Er zijn enkele luizen en neten geconstateerd. De ouders/verzorgers van die leerlingen zijn op de
hoogte gebracht. Dames bedankt!!

Luizentassen (herhaling!)
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!

Opening Topondernemers
Afgelopen donderdag is het thema (vanuit onze methode
Topondernerms) "Water, Aarde, Lucht en Vuur geopend. Aan dit
thema werken de groepen 4 t/m 8. De groepen 1 t/m 3 werken
ook een beetje aan onderwerpen van dit thema, maar werken
ook vanuit een ander thema "Jij hoort erbij" vanuit onze methode
Onderbouwd.
De leerkrachten speelden 2 zogenaamde 'games', de draaideur
en de bel. Dit hebben de juffen en meesters gisteren geleerd van
juf IJtje van plantimproductie. Het was voor de kinderen hilarisch
om te zien en voor de leerkrachten leuk om te spelen.
Juf IJtje gaat de komende weken deze lessenserie aan 3&4
geven en de presentatie is op vrijdag 9 oktober. De juffen en
meesters van de andere groepen (groep 1/2, 5/6 en 7/8) kunnen
de lessen samen met de leerlingen in hun eigen klas uitvoeren!!
Daarna introduceerde juf Dana nog het boekenpakket dat
passend is bij het thema. Dit is vanuit de bibliotheek geregeld.
Ook hebben de dames van de versiercommissie de school
versierd in dit thema, dames bedankt!!
Het was een prachtige opening en we hebben zin om aan de slag te gaan!!! Meer foto's staan op onze website.

Leerlingenraad obs Zuid, schooljaar 2020-2021
Het is zover, de leerlingenraad voor schooljaar 2020 – 2021 van obs Zuid is gekozen! Ook dit jaar had weer een
groot aantal leerlingen zich aangemeld, waaruit acht leerlingen werden gekozen.
Deze acht kanjers uit groep 5 t/m 8 gaan nieuwe plannen en ideeën bedenken voor onze school.
Alle leden van de leerlingenraad worden gekoppeld aan een groep, zodat zij functioneren als een soort
postbodes voor alle leerlingen van de school. De ideeën vanuit de klassen nemen zij mee naar de vergadering,
waarin er over de ideeën gesproken wordt. Wij wensen de nieuwe leerlingenraad veel succes met hun nieuwe
taak!

Improvisatietheater
De groepen 3&4 hebben de eerste les van juf Ijtje (improvisatietheater) gehad. Het was super leuk en de
kinderen waren erg enthousiast. Foto’s staan op klasbord.

Groep 1 t/m 3
Dinsdagmiddag hebben de groepen 1, 2 en 3 hun eerste carrousel gehad. Eén
groep begon bij juf Inge met gym. Dit was nu nog op het plein, maar volgende
week hopen we weer gebruik te kunnen maken van de gymzaal. De andere
groep ging naar juf Ankie. Daar gingen de kinderen muziek luisteren en maken.
De laatste groep ging een kleurplaat kleuren van een bij bij juf Zwaantje. Na een
half uur werd er gewisseld en om half twee werd er voor de laatste keer
gewisseld. Dit gaan we nu elke dinsdagmiddag doen!

Kanjertraining
Afgelopen woensdag hadden we als team onze 2 jaarlijkse teamnascholing van
de Kanjertraining. We zijn als school sinds 2018 Kanjerschool. Dat betekent dat
minstens 80% van onze leerkrachten de Kanjerlicentie C hebben behaald. Deze
opleiding duurt 5 jaar! Juf Janine heeft als Kanjer coördinator haar diploma’s
behaald en meester Rik heeft zijn diploma als Kanjer directeur behaald. Ook
heeft juf Janine samen met het team en MR het veiligheidsbeleid geschreven.
Hier staan alle afspraken in m.b.t veiligheid gebaseerd op de Kanjertraining.
We hebben het woensdagmiddag over de kanjertaal gehad, over de petten en we hebben veel oefeningen zelf
gedaan. Ook had het kanjerinstituut veel nieuwe materialen in alle groepen. We zijn nu weer op de hoogte van
alle nieuwe ontwikkelingen en na de Gouden Weken gaan we beginnen met de eerste Kanjerlessen.
Juf Dana en juf Sjoukje gaan de komende periode hun Kanjer diploma A behalen.

Dinsdagochtend
We zijn vorige week dinsdag gestart met onze Reken (slimkunde) carrousel. En het is voor iedereen super leuk
om te ervaren. we kunnen met rekenen alle groepen in drieën delen, zodat elke leerling de uitdaging krijgt die hij
of zij nodig heeft. Verder heeft juf Dana spelling en Engels gegeven aan alle groepen. Juf Sjoukje heeft vorige
week gym gegeven en meester Timo heeft haar deze week hierbij ondersteund. Kortom, een sterk voorbeeld van
samenwerken!!
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

Cultuur groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8 krijgt op vrijdagmiddag tijdens de carrousel 4 workshops aangeboden door
4 verschillende externe docenten. De kinderen mogen maandag 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 en 18 september, de tweede ronde op vrijdag 25 september en 2 oktober, er volgt een presentatie op
vrijdag 9 oktober. Na de herfstvakantie maken ze hun definitieve keuze en dan mogen ze 5 lessen volgen. De
derde ronde is op vrijdag 30 oktober, 6, 13 20 en 27 november. Dan zullen we gaan presenteren!

Agenda
Wanneer
7 t/m 11 sept
07-09-20
07-09-20
07-09-20
09-09-20
09-09-20
09-09-20
10-09-20
10-09-20
10-09-20
11-09-20
11-09-20
14 t/m 18 sept
14-09-20
14-09-20
15-09-20
15-09-20
15-09-20
16-09-20
16-09-20
17-09-20
18-09-20
18-09-20
21 t/m 28 sept
21-09-20
21-09-20
21-09-20
21-09-20
21-09-20

Wat
Gouden Weken week 4
Juf Dana afwezig (verhuizing)
Teamvergadering inhoudelijk
Cursusavond voor jou en je kind
vanuit DBOS
Groepsbespreking juf Marianne
en juf Dana
Groepsbespreking juf Marianne
en juf Janine
1e scholing dag tot
Reken coördinator
Start Comprix College
Improvisatietheater groep ¾
(in 3 groepen)
Naschools aanbod
Buurtsportwerk
Start kunstenaars
(vloggen, DJ, schilderen, erfgoed)
Juf Sjoukje vrij
Zij heeft maandag 7 sept gewerkt
Gouden Weken week 5
Bovenbouwvergadering
Cursusavond voor jou en je kind
vanuit DBOS
Bijeenkomst startende
leerkrachten
Vergadering onderbouw
MR vergadering
Directieoverleg
Gastles van gymmeester Timo
Improvisatietheater groep ¾
(in 3 groepen)
Gastles van gymmeester Timo
Carrousel kunstenaars
(vloggen, DJ, schilderen, erfgoed)
Gouden Weken week 6
Uitje Gouden Weken
Uitje Gouden Weken (onder
voorbehoud)
Daltonoverleg digitaal
Teamvergadering Specifieke
ondersteuning
Cursusavond voor jou en je kind
vanuit DBOS laatste keer!

Wie
Allen
Juf Dana
Team
Ouders die zich op hebben
gegeven
Juf Marianne en juf Dana

Hoe laat

Juf Marianne en juf Janine

10.30-12.00 uur

Meester Carsten

Juf Sjoukje voor de groep

Tycho en Dimas
Groep 3&4 met juf Inge

Hele dag
10.30-12.00 uur

Groep 3 t/m 6

16.00-17.00 uur

Groep 5 t/m 8
Ronde 1.1
Juf Sjoukje

12.30-14.00 uur

Juf Sjoukje valt in
14.30-16.15 uur
19.00-21.00 uur
08.30-09.30 uur

Hele dag

Allen
Leerkrachten groep 4 t/m 8 14.30-15.00 uur
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
Groep 3
Groep 3&4 met juf Inge

14.30-16.00 uur
19.30-21.00 uur
Hele dag
10.30-11.30 uur
10.30-12.00 uur

Groep 1&2 (in 2 groepen)
Groep 5 t/m 8
Ronde 1.2
Allen
Groep 7&8
Groep 5&6

08.30-10.00 uur
12.30-14.00 uur

Meester Rik, juf Anja, juf
Janine
Team

15.00-17.00 uur

Onder schooltijd
Onder schooltijd

14.30-16.15 uur

Ouders die zich op hebben 19.00-21.00 uur
gegeven

22-09-20
23-09-20
23-09-20
23-09-20
24-09-20
24-09-20
25-09-20
25-09-20
25-09-20
29-09-20
29-09-20
30-09-20
30-09-20
01-10-20
01-10-20
02-10-20
05-10-20
05-10-20
05-10-20
06-10-20
06-10-20
06-10-20
06-10-20
06-10-20
07-10-20
07-10-20
07-10-20
08-10-20
09-10-20

09-10-20
10 oktober t/m
18 oktober

Informatieavond groep 8 over het
Voortgezet onderwijs
Gastles van gymmeester Timo
IB overleg
Overleg MijnRapportfolio
Improvisatietheater groep ¾
(in 3 groepen)
Cursus begrijpend lezen
Gastles van gymmeester Timo
Carrousel kunstenaars
(vloggen, DJ, schilderen, erfgoed)
Schoolfotograaf op school

Ouders/verzorger groep 8

19.30-21.00 uur

Groep 3)
Juf Marianne
Werkgroep
Groep 3&4 met juf Inge

10.30-11.30 uur
Hele dag
13.00-15.00 uur
10.30-12.00 uur

Meester Rik
Groep 3&4
Groep 5 t/m 8
Ronde 2.1
Allen, ook broertjes en
zusjes
Waterlaboratorium vanuit Wetsus Groep 7 (op school)
Gastles van gymmeester Timo
Groep 4 t/m 8
Opening Kinderboekenweek
Alle groepen
BHV herhalingscursus
Team
Waterlaboratorium vanuit Wetsus Groep 7 (op school)
Improvisatietheater groep ¾
Groep 3&4 met juf Inge
(in 3 groepen)
Carrousel kunstenaars
Groep 5 t/m 8
(vloggen, DJ, schilderen, erfgoed) Ronde 2.2
Waterlaboratorium vanuit Wetsus Groep 8 (op school)
Juf Dana Kanjertraining A
Juf Dana, juf Sjoukje valt in
Dalton regiobijeenkomst
Juf Anja en juf Janine
Excursie naar Woudagemaal
Teamoverleg praktisch
Oud papier
OV vergadering
Groep 1 t/m 4 vrij
Gastles van gymmeester Timo
Waterlaboratorium vanuit Wetsus
2e scholing dag tot
Reken coördinator
Improvisatietheater groep ¾
(in 3 groepen)
Afsluiting Kinderboekenweek
Presentaties Improvisatietheater
Presentaties cultuur
Gastles van gymmeester Timo
Herfstvakantie!

15.00-17.00 uur
12.30-14.00 uur
12.30-14.00 uur
Programma volgt nog.
09.30-12.00 uur
10.00-12.15 uur
overdag
13.00-17.00 uur
09.30-12.00 uur
10.30-12.00 uur
12.30-14.00 uur

Groep 8
Team
Oud papier lopers
OV leden
Groep 1 t/m 4
Groep
Groep 8 (op school)
Meester Carsten

09.30-12.00 uur
Hele dag
Meester Rik en juf Inge
voor de groep.
Hele ochtend
14.30-15.15 uur
Vanaf 18.00 uur
19.30-21.00 uur
Dossierdag leerkrachten
10.30-11.30 uur
09.30-12.00 uur
Juf Sjoukje voor de groep

Groep 3&4 met juf Inge

10.30-12.00 uur

Allen
Groep 3&4
Groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Alle groepen

Tijden en info volgen nog

12.30-14.00 uur

