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NIEUWSBRIEF
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Social schools
Bijna 95% van alle ouders/verzorgers zijn lid van Social schools!! Dat vinden wij erg prima, want zo kunnen wij
zonder de hele tijd te mailen toch contact hebben met elkaar en informatie uitwisselen. Ook de agenda hebben
wij gevuld tot de voorjaarsvakantie. Vandaar dat we geen agenda in de nieuwsflits meer plaatsen.

Online les week 1
De eerste week zit erop en we vinden dat het online lesgeven een stuk beter gaat dan de vorige Lock-down.
Dit komt natuurlijk doordat iedereen (leerling, ouders en team) ervaring heeft en omdat we de zaken nog scherper
hebben neergezet, qua groepsverdeling, instructietijden, classroom, meet, enz. Alle leerlingen zijn mooi online en
fanatiek bezig met hun werk en instructies. Wij als leerkrachten krijgen hier veel energie van.
Ook de opvang verloopt prima, dit geldt natuurlijk alleen voor ouders met cruciale beroepen of een kwetsbare
thuissituatie. En we merken dat veel ouders/verzorgers in hun eigen kring opvang proberen te regelen! Onze
dank hiervoor!!
Wij denken wel dat de school later open gaat dan maandag 18 januari. Waarschijnlijk wordt de Lock-down
verlengd.. dus daar moeten we ons wel op in gaan stellen.. maar u hoort hier nog meer over.
In de bijlage nogmaals de bestanden die nodig zijn om online lessen te volgen, u had die al eerder ontvangen,
maar beter een keertje teveel dan niet.

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).

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.

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

