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Bijlesmeester
De lessen van de bijlesmeester gaan de komende weken niet door. Op 12 januari (na de persconferentie) horen
we wat er gaat gebeuren en maken we een mooi plannetje met deze organisatie. We houden u hierover op de
hoogte.

Kerstmis
Helaas valt alles in het water m.b.t. kerstmis. Maar op de achtergrond waren er wel veel mensen betrokken bij het
regelen van alles. We willen deze mensen van de OV en het team ontzettend bedanken voor het regelen van
alles.
We vieren kerstmis op een andere manier en op een ander moment. U hoort hier nog over.

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!

GGD
Telefonisch spreekuur
Ouders en professionals kunnen op werkdagen gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Daar kunnen ze
alle opvoedvragen voorleggen aan een pedagoog, die advies geeft. De pedagoog kan ook doorverwijzen naar
een pedagoog in de buurt voor een persoonlijk gesprek. De pedagogen zijn bereikbaar van maandag tot en met
donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Op vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur op telefoonnummer 088 22
99 444.
Met vriendelijke groet,
Gelske Tjeerdsma
Pedagoog
Coördinator en coach LEFF Smallingerland
GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
( 088 229 9407 / 06 15129140
* G.Tjeerdsma@ggdfryslan.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.
Regio Zuidoost: Achtkarspelen, Weststellingwerf, Heerenveen

Social schools
We hebben sinds vorige week een nieuw ouderportaal als vervanging voor klasbord.
Carsten en ik waren maandagochtend hier enthousiast mee bezig en zouden eerst alles inrichten voordat we de
ouders/verzorgers de koppelcode zouden sturen.
Want we wilden nog een uitleg en een handleidinkje versturen, helaas was het systeem sneller dan ons. En is
alles al verstuurd.
Dus deze periode tot aan 4 januari 2021 gebruiken wij nu maar als proefperiode en we hopen dat iedereen erin
kan komen. Zodat we per 4 januari 2021 via dit ouderportaal snel kunnen communiceren.
In de bijlage dus de brief en handleiding.
Sorry voor het ongemak, en mooi dat er al ouders/verzorgers lid zijn geworden.

Lock-down
Het was even schakelen toen we hoorden dat de school woensdag 16 december dicht moest. Het is voor
niemand een ideale situatie en jammer dat de kerst zo in het water valt. Maar we maken het goed met iedereen
op een ander moment en op een andere manier. Natuurlijk vindt iedereen wat van de Lock-down, wij ook, maar
het is niet anders. We zullen er met zijn allen het beste van moeten maken. Dus we gaan ervoor!!

Online les
Alles is opgehaald (materiaal, vak, chromebook) enz. Super gedaan iedereen! In de bijlage, nogmaals de
handleiding over hoe alles werkt. Maar hieronder nog even een stukje over het inloggen in het begin. Want we
merken dat daar verwarring over kan ontstaan.
Instructie: Inloggen met je schoolaccount op een eigen device (Google-account = MOO-acoount)
Op onze school werken we met MOO, de centrale startportaal voor uw kind met links naar de oefensoftware en
onderstaande hulpprogramma’s. Volg nu rustig de onderstaande stappen!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open Google Chrome
Klik rechts bovenin op de drie puntjes en vervolgens op Nieuw incognito venster
Ga naar moo.nl
Log in met je MOO-account (die eindigt op @obszuid.nl)
De tegels zijn al klaargezet binnen MOO, let op, dit kan ook op een andere pagina zijn).
Zo niet: Ga naar Programma’s > Schoollinks en voeg Google Classroom, Google Meet en Google
Drive toe aan je startpagina

Opvang
Noodopvang cruciale beroepen en een kwetsbare thuissituatie.
Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage van Comprix. Voor vragen en/of gebruik van opvang kunt u contact
opnemen met Rik (directie@obszuid.nl).
Vrijdag 18 december bieden wij geen opvang, omdat de leerlingen dan al vrij waren. Vanaf 4 januari 2021 bieden
wij opvang onder schooluren.

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School wederom behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit
behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat “Voeding”. Hiervoor zetten we de
volgende activiteiten in waterwoensdag, watertappunten en gezonde traktaties. Verdere informatie staat in ons
voedingsbeleid. Wij hebben ook het thema Sport en Bewegen en Welbevinden behaald. We gaan dit jaar op voor
het thema seksualiteit en relaties.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet)
Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage
In de bijlage staat informatie over de vrijwillige ouderbijdrage. Elk gezin krijgt deze vakantie een persoonlijke mail
met informatie over deze bijdrage. Dit wordt door Rik verstuurd uit naam van de penningmeester van de OV (Bert
Brouwer).

Bedankt
We willen hierbij iedereen bedanken voor alles wat jullie het afgelopen jaar hebben gedaan voor onze school.
Helaas hebben we dit schooljaar niet alles kunnen doen wat we graag wilden doen en ook konden we geen
ouders inzetten op school zoals we graag willen. Want dat is de kracht van onze school, we maken een prachtige
school met zijn allen! Toch hebben we het oud papier door kunnen laten gaan evenals heel af en toe een
luizencontrole. Maar verder kunnen we nog geen beroep doen op jullie!! We hopen dat na de Lock down we weer
kunnen starten zoals we hopen. We gaan ervoor!!!

Team, MR en OV van OBS Zuid wenst iedereen
prettige kerstdagen en een gezond 2020!

Agenda
Wanneer
05-01-21
06-01-21
07-01-21
11 t/m 15
januari 2021
11-01-21
12-01-21
12-01-20
13-01-20
13-01-20
18-01-20
19-01-20

Wat
Oud papier
Teamvergadering specifieke
ondersteuning
Dalton regiobijeenkomst
Flevoland
Facultatieve oudergesprekken op
verzoek van leerkrachte en/of
ouders/verzorgers
Bovenbouwvergadering
Kanjertraining dag, diplomering
Kanjertraining A
OV vergadering
Meester Rik directie overleg
Reken coördinator opleiding
Digitaal Dalton café
Bijeenkomst 2 startende
leerkrachten

Wie
Oud papier lopers
Team

Hoe laat

Juf Anja

Online

Ouders/verzorgers

Misschien online?

Vanaf 18.00 uur
Online

Leerkrachten groep 4 t/m 8 Online
Online?
Juf Dana
OV leden
Meester Rik
Meester Carsten
Juf Anja, juf Janine,
meester Rik
Juf Dana

Online
Online
Online
Online
Online

