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Social schools
Bijna 97% 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 2
De afgelopen week (zeker op maandag, dinsdag en woensdag) was het lastig om op de computer op MOO in te
loggen en dus online te komen. Dit was een landelijke storing en dat is als het goed is verholpen door Heutink
ICT. Zij hebben ook hun excuses hiervoor aangeboden via een brief, deze is gedeeld met jullie op Social schools.
We vinden dat het online lesgeven goed gaat, de kinderen zijn online en doen erg hun best om het zo goed
mogelijk te doen. Dat het af en toe lastig is, begrijpen wij wel als team. Maar gelukkig kunnen jullie altijd vragen
stellen via de mail of de telefoon. En ook Social schools werkt goed om met jullie zaken te delen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 zien we vaak online en ook in de samenwerkingsruimtes (online) zien we goede
dingen. Het lesgeven online is natuurlijk niet wat we graag willen, maar we zien wel dat de leerlingen zelfstandig
en effectief bezig zijn en ook hun verantwoordelijkheid dragen. En dat dit gestimuleerd wordt door de
ouders/verzorgers vinden we natuurlijk helemaal mooi!! Echt Dalton onderwijs, maar dan online.
En ook de leerlingen en ouders/verzorgers van groep 1&2 zijn druk bezig met onderbouwd online. We zien veel
mooie foto’s en filmpjes op de facebook pagina van groep 1&2 (besloten groep). Klasse! En ook zij hebben de
afgelopen week (weken) weer een pakketje opgehaald.
Wij hadden wel een beetje verwacht dat de Lock down langer zou duren, het wordt nu in ieder geval verlengd tot
25 januari (waarschijnlijk wel langer, maar dat is even afwachten).
De weekcontracten en dagplanningen voor volgende week van groep 4 t/m 8 staan daarom alweer (of komen te
staan) op google classroom en de leerlingen van groep 3 hebben hun pakketje vanmiddag opgehaald.
Maar we verwachten niet dat we op maandag 25 januari open gaan, dus houd er wel rekening mee dat de Lock
down langer gaat duren.
Voor nu willen wij iedereen (ouders/leerlingen/opvang/leerkrachten) bedanken voor hun fantastische inzet!! Houd
dit allemaal vol!!

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
Volgende week hebben we overleg met de bijlesmeester en zullen we kijken wat zij voor ons kunnen betekenen
en hoe dat vorm kan krijgen op onze school. Natuurlijk moeten we daarbij rekening houden met de RIVM
richtlijnen.

Onderbouw vergadering
Deze week hebben we een vergadering met de leerkrachten van groep 1 t/m 3 gehad en daar hebben we
uitgebreid gesproken over het online lesgeven en waar we effectiever in kunnen zijn. Vanuit Comprix is onze
school gevraagd om een cursus te geven over hoe je online onderwijs op maat kunt geven in groep 1 t/m 3.
In overleg met de onderbouw en de ICT-er (meester Carsten) hebben we besloten dat juf Anja dat gaat doen. Erg
leuk om informatie te delen met andere scholen en om informatie te halen. Succes juf Anja! En we gaan alvast de
schoolreizen van groep 1 t/m 3 inplannen. Dan zijn we in ieder geval op tijd!! Het was een goede en inhoudelijke
online vergadering.

Bovenbouwvergadering
Deze week hebben we ook een vergadering gehad met de leerkrachten van groep 4 t/m 8 en daarin hebben
uitgebreid gesproken over het online onderwijs. We gaan het aanbod uitbreiden met Topondernemers (thema
Sport en Ontspanning) voor groep 5 t/m 8 en ook andere zaken zullen we op het weekcontract en de dagplanning
zetten. Verder hebben we alles ingericht van het nieuwe rapport voor groep 3 t/m 8 (mijnrapportfolio) en dat
zullen we komende weken gaan vullen (welbevinden, Dalton, enz.). Dit om te kijken hoe het werkt en hoe het
eruit ziet als het ingevuld is. Hier hoort u nog meer over. En we hebben de schoolreizen voor groep 4 t/m 6 en 7/8
al vastgelegd. Groep 7&8 gaat woensdag 23 t/m vrijdag 25 juni naar Ameland (kampeerboerderij Molenwiek).
Groep 4 t/m 6 gaat op vrijdag 25 juni op pad, wat ze gaan doen is nog een verrassing!!
De boot, fietsen en begeleiding voor groep 7&8 is al geregeld. Komende week gaan we ook de excursies
vastleggen. Kortom veel bij de kop gehad.

Kanjertraining
Juf Dana heeft afgelopen dinsdag haar diploma A van de Kanjertraining behaald. Wij vinden dit super goed en
zijn er heel blij mee. Het diploma wordt nog opgestuurd, maar hierbij willen we juf Dana wel feliciteren met dit
diploma!!!

Klussen in en om school
De afgelopen weken hebben we een aantal klussen in en om school gedaan en laten doen. Jos (de vader van
Steijn) heeft het nieuwe bordje van Gezonde school opgehangen aan de buitenmuur. Verder was er lekkage op
het grote leerplein en is de vloer opengebroken, het lek gemaakt, de vloer dichtgesmeerd en nu komt er nog een
pvc vloertje op. Ook het aquarium is weer helemaal schoongemaakt door de moeder van Liam, Noah en Elijah,
Sandra en Jos bedankt!!
Komende week wordt het plafond bij het leerplein van de kleuters vervangen en zal er nog het een en ander
gebeuren aan de verlichting!!

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

