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Vogels tellen
Het leek ons een leuk idee dat kinderen mee kunnen doen aan de tuinvogeltelling van 2021. Vorig jaar hebben
wij dat in de bovenbouw gedaan rondom school. Nu wordt dat helaas anders. Vandaar dat we iedereen graag de
kans willen bieden om hieraan mee te doen. De leerlingen van groep 7&8 tellen van 10 tot half 11 en bespreken
de getelde vogels met de leerkracht. Het hoeft natuurlijk niet op dezelfde tijd, maar het kan.
Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw
balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee.
Meer informatie staat in de volgende link: Hoe werkt het? | Vogelbescherming en het telformulier staat in de
bijlage.

Online les week 3
De derde week van het online lesgeven zit er al weer op. Het was een betere week dan vorige week, het inloggen
op MOO ging veel beter!!! Deze week waren er wel veel bijzondere dingen. Zo hadden de beren uit groep 3 het
letterfeest. Ze hebben alle letters geleerd!! Super knap! Ze hadden een bingo en nog meer leuke spelletjes,
alleen dit keer online. Nu konden de ouders ook meespelen en dat was ook erg leuk. Juf Inge heeft vandaag ook
met een groepje leerlingen de wintersignalering afgenomen. Zo kunnen we zien waar de kinderen zitten qua
leesniveau en waar we nog aan kunnen werken.
Groep 1&2 heeft wederom een pakketje opgehaald en de kinderen van groep 2 konden hun boekjes omruilen.
Leuk om elkaar weer te zien en te spreken.
Ditzelfde geldt voor groep 5&6, zij hebben gisteren de spullen opgehaald, zodat ze volgende week weer verder
kunnen en ook de toetsen kunnen maken in hun toets boekjes.
En de leerlingenraad heeft in een afgeslankte vorm (dus niet iedereen) de eerste vergadering online gehouden.
Er zijn een aantal zaken besproken, wat dat is, dat is nog een verrassing. Ze hebben sinds vandaag ook een
eigen online werkplek om af te spreken. Zo kan de voltallige leerlingenraad vergaderen. Juf Janine coördineert
dit.
Ook zijn er verschillende presentaties online gehouden vanuit Topondernemers Thema ‘Sport en ontspanning’
geweest. Het was erg leuk om te zien hoe de kinderen online met elkaar samenwerken om tot een presentatie te
komen. Erg leerzaam en leuk!! Er komen komende week nog meer presentaties aan.
Wat ook leuk is dat de leerkrachten bij elkaar kunnen kijken, zo kunnen de leerlingen ook andere leerkrachten
zien. Erg gezellig!!

Komende week zal er nog het een en ander worden geregeld online voor groep 1&2, juf Ankie zal iedereen daar
van op de hoogte houden. En er kunnen spullen (nieuwe boeken, schriften en toets boekjes) door groep 4 en
groep 7&8 opgehaald worden op maandag. De ouders/verzorgers hebben hier al een bericht over ontvangen op
Social schools.

Klussen in en om school
Afgelopen week is er weer druk geklust in school. Het kurk is aan de muur geplakt door de vader van Steijn (Jos)
en Jochem heeft de kerstverlichting uit de boom gehaald. Ook is de Comprix vlag weer gehesen. Jochem en Jos,
bedankt voor jullie inzet!
Komende week gaat Comprix bezig met een nieuw verlichtingsplan, nieuwe plafondplaten en de vluchtroutes.
Kortom, er gebeurt wel het een en ander.

Voortgezet onderwijs
Het bezoeken van scholen van het voortgezet onderwijs gaat dit jaar natuurlijk anders dan anders. De
ouders/verzorgers van groep 8 krijgen continu de mails met informatie van de VO scholen via Social schools. En
volgende week zal er een brief komen over de aanmelding van de groep 8 leerlingen voor het VO. Dit zal
uitgesteld worden i.v.m. de Lock down.
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, via social schools of de telefoon. En ook Social schools werkt goed om met jullie zaken te
delen.
We hopen dat we op maandag 8 februari open gaan, maar houd er ook rekening mee dat de Lock down
misschien langer gaat duren. Bijvoorbeeld tot de voorjaarsvakantie!
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
In overleg met het team en de organisatie van de bijlesmeester hebben we besloten dat de bijlesmeester pas
fysiek bijlessen gaat geven op het moment dat de scholen weer open gaan. De leerlingen die er nu gebruik van
hebben gemaakt, mogen dat dan ook weer doen en ook groep 8 krijgt de kans om hieraan mee te doen. U hoort
hier nog meer over.

