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NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2020-2021, nr.13, 11 december 2020.

Nieuwe leerling
Elijah, het broertje van Liam en Noah wordt maandag 4 januari 2021 4 jaar en komt dan bij ons in groep 1. Hij
heeft de afgelopen periode al proefgedraaid bij juf Ankie. We wensen Elijah en zijn ouders veel plezier bij ons op
school.

Sinterklaas
Sint is vorige week op school geweest!!! Hij werd ontvangen door de peuters en groep 1 t/m 4 in het speellokaal,
daarna werd juf Froukje veranderd in een piet, ze moest op sollicitatiegesprek bij de Sint, allemaal opdrachten
doen, en een pietenpak aan. Het was erg leuk om te zien. Daarna kwamen de peuters, groep 1/2, groep 3 en
groep 4 om en om bij Sint en piet Froukje en kregen daar een prachtig cadeau. Groep 5 t/m 8 had surprises
gemaakt voor elkaar en die zagen er prachtig uit! En elke groep kreeg nog een fantastisch cadeau. Groep 1 t/m 4
een winkel met kassa en er komt nog meer, groep 5 t/m 8 alle onderdelen van Gravitrax knikkerbanen!! 's
middags heeft meester Timo van beweegteam Weststellingwerf nog leuke gymlessen gegeven aan groep 3 t/m 6.
Het was een prachtige dag en we willen iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt!!!
Meer foto's staan op klasbord en/of onze website.

Aanwezigheid Rik
Dinsdag 15 december, woensdag 16 december & donderdag 17 december.

Oud papier
Dinsdag 1 december hebben de heren van het oud papier weer het oud papier bij de weg opgehaald. Er lag
stond veel oud papier bij de weg. Ook vorige maand hebben we veel oud papier bij de weg opgehaald en was het
een hoge opbrengst!! We willen de heren die het oud papier hebben opgehaald hartelijk bedanken!!
De volgende keer dat we oud papier ophalen bij de weg is op dinsdag 5 januari 2021.

Bedankt!
Jochem en Jan hebben afgelopen vrijdag de verlichting in de boom gehangen en de laser op d muur (bij het oude
logo) gericht. Zo ziet het er voor de mensen in de omgeving gezelliger uit! Jan en Jochem bedankt!

Bijlesmeester
Beste Ouders/verzorgers van de leerlingen op OBS Zuid,
Graag willen wij het volgende verduidelijken; De begeleiding is vanaf half November enkele malen onderbroken
wegens ziekteleed. Inmiddels is er in overleg met OBS Zuid dubbele dekking in het rooster gerealiseerd welke
uitval van de bijles tegen zal gaan. Excuses voor het eventuele ongemak in de afgelopen periode en wij kijken uit
naar een vlekkeloze voortzetting!
Met leerzame groet, Team Bijlesmeester
E: organisatie@debijlesmeester.nl

Software estafette voor thuis
Sinds dit schooljaar zijn wij in de groepen 4 tot en met 8 gestart met de nieuwe versie van de methode Estafette.
Deze software biedt de kans om op een leuke speelse manier bezig te zijn met (begrijpend) lezen. Het betreft een
extra oefeningen ter ondersteuning van datgene dat op school aangeboden wordt.
Het leren lezen is een proces van kilometers blijven maken (oefenen, oefenen en oefenen). Naast het lezen van
woordjes en zinnetjes is deze software ook gewoon een goede en leuke oefening.
De Oefensoftware van Estafette bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Tekst lezen: De leerlingen kunnen oefenen met de teksten van de omnibus waarmee ze werken. Bij het lezen
van het hoofdstuk oefenen de leerlingen correct en vlot lezen met intonatie.
2. Oefenen met Vloeiend & vlot: De leerlingen kunnen oefenen met de Uitlegkaart, de Woorden- en Zinnenkaart
en met de Tekstkaart (van het streefniveau) van Vloeiend & vlot. Bij Vloeiend & vlot oefenen de leerlingen met
specifieke leesmoeilijkheden. Het onderdeel Flitsen is bedoeld om de leessnelheid te verhogen en het
woordbeeld te automatiseren.
3. Kruip in de huid van… Het onderdeel Kruip in de huid van… bevat per AVI-niveau 16 oefenteksten. Leerlingen
kunnen oefenen met lezen met intonatie.
4. Leesrapport: De leerling kan zijn Leesrapport altijd opvragen, zodat hij zijn eigen ontwikkeling kan bijhouden.
Alle leerlingen kunnen via MOO inloggen en vervolgens aan de slag met de oefensoftware van Estafette!
Veel plezier en succes!

Kerstmis
Versieren
Afgelopen week hebben de leerkrachten, leerlingen en de leerlingenraad de school prachtig versierd in
kerstsferen! We willen iedereen bedanken!
Knustelen
Afgelopen dinsdag hebben alle leerlingen een placemat gemaakt! Het was een erg gezellige middag! Volgende
week gaan we mooie verlichting maken met zijn allen! Foto’s staan op onze website, klasbord en facebook.
Kerstviering
De kerstviering op obs Zuid zal dit jaar anders gaan dan we van voorgaande jaren gewend zijn. Dit komt door de
regels die er nu zijn in verband met het Coronavirus.
In plaats van een grote kerstviering met ouders erbij, houden we een kerstontbijt, op donderdag ochtend 17
dec., helaas zonder ouders. Uw kind komt gewoon om 8.30 uur op school. Dat mag natuurlijk in galakleding zijn.
Het is de bedoeling dat uw kind zelf zijn bordje/bestek/beker meeneemt met de naam erop.
Brood, beleg en drinken krijgen ze van ons, gelukkig mag dat wel weer. Wij zorgen voor wat lekkers erbij, zodat
het toch een onvergetelijk ontbijt wordt.
Verder houden we van 11.00 uur tot 12.00 uur een 'open podium' voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Ze mogen
dan bijvoorbeeld muziek maken, een dansje doen, een liedje zingen, een gedicht voorlezen enz. enz.
Voor de groepen 1 t/m 3 hebben we iets anders leuks bedacht.
Om 12.00 uur gaan we lunchen. De lunchtas moet uw kind dus wel gewoon meenemen voor die dag.
Om 14.15 uur komen de kinderen uit school.
Vrijdag 18 dec. zijn alle kinderen vrij en begint de kerstvakantie!

Hand-, voet- en mondziekte
Een leerling uit groep 1 heeft hand-, voet- en mondziekte. Dit hoorden we vanmorgen van de ouders/verzorgers.
Hand-, voet- en mondziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus. De ziekte is meestal
niet ernstig en komt regelmatig voor in Nederland.
We verwijzen iedereen naar de onderstaande link.
https://www.ggdfryslan.nl/gezondheid/infectieziekten/hand-voet-en-mondziekte/

Luizen
Na de kerstvakantie gaan we weer luizenpluizen. Maar wil iedereen wel goed zijn of haar kind controleren op
luizen en/of neten? Vindt u ze? Direct behandelen!!

MR
Afgelopen dinsdag hebbe we onze derde MR vergadering gehad. De punten die we dit keer hebben besproken
zijn:
- Het veiligheidsbeleid 2020-2021 (vastgesteld en op onze website geplaatst)
- De uitslag van de ouderenquête en wat betekent dat voor ons, op de website geplaatst
- Evaluatie ontruimingsoefening van vrijdag 20 november 2020
- De gesprekkencyclus voor het personeel zoals het gehanteerd wordt in Comprix
- De startcursus van de MR
- Mijnrapportfolio (het nieuwe rapport komt in februari, u hoort hier nog meer over)
- Een nieuw ouderportaal (social schools) ter vervanging van klasbord (u hoort hier na de vakantie nog
meer over) https://www.socialschools.nl/
- Corona, bijlesmeester, de schoolkrant, Sinterklaas en Kerstmis
Kortom een goede en interessante vergadering met aardig wat punten die zijn besproken en behandeld. De
notulen van dinsdag 27 oktober 2020 zijn goedgekeurd en staan op onze website, evenals meer informatie over
de MR.

Agenda
Wanneer
15-12-20

Wat
Schoolarts voor een aantal
leerlingen uit groep 3

Wie
Aantal leerlingen uit groep
3 die vorig jaar niet zijn
onderzocht in groep 2

17-12-20

Kerstontbijt met prachtig
aanvullend programma!!!
Alle leerlingen vrij!!!!
Zilveren weken Week 1

Alle leerlingen

Onder schooltijd,
ouders/verzorgers
hebben informatie
ontvangen of krijgen dit
nog.
Zie stukje nieuwsflits

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

De hele vrijdag!!!
Onder schooltijd

Juf Anja afwezig, juf Inge werkt
Oud papier
Teamvergadering specifieke
ondersteuning
Dalton regiobijeenkomst
Flevoland
Facultatieve oudergesprekken op
verzoek van leerkrachte en/of
ouders/verzorgers
Zilveren weken Week 2

Juf Anja en juf Inge
Oud papier lopers
Team

Onder schooltijd
Vanaf 18.00 uur
13.30-15.15 uur

Juf Anja

Onder schooltijd, juf Inge
voor groep 3

Overleg met peuterspeelzaal

12.30-13.30 uur
Juf Marianne en meester
Rik
Leerkrachten groep 4 t/m 8 14.30-16.00 uur
Hele dag, juf Sjoukje voor
Juf Dana

18-12-20
4 t/m 8 januari
2021
04-01-21
05-01-21
06-01-21
07-01-21
11 t/m 15
januari 2021
11 t/m 15
januari 2021
11-01-21
11-01-21
12-01-21

Ouders/verzorgers

Groep 1 t/m 8

12-01-20
13-01-20
13-01-20

Bovenbouwvergadering
Kanjertraining dag, diplomering
Kanjertraining A
OV vergadering
Meester Rik directie overleg
Reken coördinator opleiding

13-01-20

Doemiddag Linde College

Groep 8

18-01-20

Digitaal Dalton café

19-01-20

Bijeenkomst 2 startende
leerkrachten
Tweedaagse studie Rik
Tweedaagse studie Rik

Juf Anja, juf Janine,
meester Rik
Juf Dana

19-01-20
20-01-20

Hoe laat

groep 4

OV leden
Meester Rik
Meester Carsten

Meester Rik
Meester Rik

19.30-21.00 uur
Hele dag
Hele dag, juf Sjoukje
groep 5/6
’s middags, meer info
volgt nog.
16.00-17.00 uur
15.00-17.00 uur
Hele dag
Hele dag

