OBS Zuid Wolvega OBS Zuid Wolvega
Oranje Nassaulaan 51
8471 LL Wolvega 0561-615138
www.obszuid.nl
directie@obszuid.nl
Doomijn Oranje Nassaulaan
Oranje Nassaulaan 51
8471 LL Wolvega
0561-870522
www.doomijn.nl
psz.nassaulaan@doomijn.nl

NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2020-2021, nr.18, 29 januari 2021.

Vogels tellen
Helaas kunnen we vanwege het slechte weer niet echt vogels tellen. Zodra het dit weekend droog is, zou
iedereen toch vogels kunnen tellen. Het telformulier staat in de bijlage en het mag dit gehele weekend. Zie meer
info hieronder.
Samen voor vogels en natuur | Vogelbescherming Nederland

Online les week 4
De vierde week van het online lesgeven zit er al weer op. Deze week heeft groep 1&2 online kunnen inloggen om
juf Ankie te zien. Ook hebben juf Ankie en juf Zwaantje een schema gemaakt om iedereen op een bepaalde tijd
volgende week te zien online. Zowel de kinderen als juf Ankie vonden het super leuk om elkaar weer te zien en
ze hebben ook nog een les gekregen online!! De kinderen van groep 1&2 die in de noodopvang zitten komen niet
online, aangezien juf Ankie en/of juf Zwaantje deze kinderen vaker zien.
In de bovenbouw hebben we een aantal toetsen (spelling, rekenen) afgenomen. Het is natuurlijk niet ideaal, maar
het is even niet anders. De toetsen zullen we t.z.t. weer innemen en invoeren in ons systeem. Wat we zien van
de toetsen valt ons niet tegen, goed gedaan jongens en meiden.
Het team heeft afgelopen maandag een vergadering gehad en van alles besproken. Ook hebben wij samen met
de leerlingenraad nog leuke ideetjes bedacht, u zult hier nog meer over horen.
Klussen
Deze week is de vloer op het leerplein eindelijk dicht, het was veel werk om de lekkage te vinden, het op te laten
drogen, de juiste platen terug te vinden, maar het is gelukt! Verder zijn er extra lampen besteld om de lampen in
groep 3 te vervangen. En de kapotte ketel is gemaakt, we zitten er weer warmpjes bij. En een bank op het
leerplein is weer gemaakt, er zat een grote scheur in. Een andere bank is opgehaald om gerepareerd te worden.
En het hek is gemaakt, de opening sloot niet meer mooi op elkaar aan. We zijn bezig met een nieuw hek en heg
aan de Mr. Troelstra straat, u hoort hier nog meer over.
Ditzelfde geldt voor de plattegronden van de school, Comprix is druk bezig om de juiste looproutes van onze
school in kaart te brengen, zodat alle leerlingen en personeel weten waar ze in een crisis situatie langs moeten
lopen.
Volgende week worden alle ramen binnen gewassen en de vieze en kapotte plafondplaten bij groep 1/23
vervangen. En de putten op het plein zullen leeggehaald worden, nu loopt het water niet goed weg.
Kortom, veel klussen die ondertussen gebeuren, zodat de kinderen als de school weer opengaat er geen last van
hebben.

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).

Camera’s op het plein
De laatste weken (maanden) hebben wij best veel afval en rommel op het plein liggen op de ochtenden, vooral op
maandagochtend. Met name sinds de Lock down. Dit komt waarschijnlijk door hangjeugd in het weekend en na
schooltijd. Ook zit er wel eens iemand op het dak en dat zorgt voor lekkage.
Ook is er nog wel eens gedoe op het plein na schooltijd en dat kan voor onrust zorgen.
We hebben het hierover gehad met de politie, buurtbewoners, Comprix, team, OV en MR. We hebben nu
besloten (in overleg met de nieuwe wijkagent) om 4 werkende camera’s op te hangen, dit om uit te zoeken wie de
rommel maakt, wie erop het dak zit en wat er allemaal gebeurt in het weekend.
Verder zal de politie vaker patrouilleren in en om het plein in het weekend en ook na de avondklok. Het heeft hun
prioriteit. Volgende week heeft Rik een overleg met de jeugdagent van Weststellingwerf en gaan ze een plannetje
maken.
Hopen dat de gasten die overlast bezorgen hiervan schrikken en normaler gedrag gaan vertonen, zodat iedereen
prettig en veilig op het schoolplein kan spelen na schooltijd en in het weekend!

Beste ouders / verzorgers,
De situatie waar we nu met elkaar in zitten, vraagt veel van iedereen.
Het kan spanningen en onzekerheden met zich meebrengen. In sommige gezinnen zal dit af en toe zijn en weer
over gaan. Mochten de spanningen oplopen, dan kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Soms kan
dan één gesprek voldoende zijn, soms is er wat meer nodig.
Al zijn wij natuurlijk ook beperkt in onze mogelijkheden, toch willen we heel duidelijk aangeven dat wij gewoon
bereikbaar zijn.
Een reden om contact met ons op te nemen kan bijvoorbeeld zijn:
 Er zijn veel ruzies in huis en we weten niet meer hoe dat op te lossen;
 We zijn bang onze baan te verliezen en hebben daar veel zorgen om;
 Ons kind is heel angstig;
 Ons kind laat moeilijk gedrag zien en we weten niet hoe we daarop kunnen reageren;
 We vinden het thuis heel zwaar en kunnen moeilijk onze draai vinden.
Graag zijn wij een luisterend oor en denken met jullie mee.
Gesprekken met het SMW zijn vertrouwelijk en zonder toestemming wordt er geen informatie met derden
gedeeld.
Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via onderstaande gegevens.
Vriendelijke groet,
Namens het Gebiedsteam, aandachtsgebied Schoolmaatschappelijk Werk
Mara Denkers
Manon Heida
Wemanda Teunissen

m.denkers@weststellingwerf.nl
m.heida@weststellingwerf.nl
w.teunissen@weststellingwerf.nl

0613564497
0613398294
0682225229

Voetbalweekend!
In de 1e week van de zomervakantie zal de eerste editie van de Stellingwerfse Voetbalweek worden
gehouden. Tijdens deze week gaan jongens en meisjes van 6 t/m 15 jaar bezig met allerlei leuke
voetbalactiviteiten, zoals bubbelvoetbal, boardingvoetbal, skill games en penalty's schieten. Aan het
eind van de week komen de Creators naar de voetbalweek. Dit elftal bestaat uit bekende Youtubers
en ex – profvoetballers. De inschrijvingen zijn inmiddels gestart!
Er kan ingeschreven worden via :www.stellingwerfsevoetbalweek.nl

