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Tot ziens!
Denise is verhuisd en zal daarom onze school verlaten. Ze neemt op een ander moment nog afscheid van ons en
groep 7&8. We wensen Denise veel plezier en succes op haar nieuwe school!

Weekend challenge
Er hadden veel kinderen mee gedaan aan de weekend challenge, er waren veel leuke en originele foto’s
ingestuurd. Ze zijn allemaal geplaatst op SocialSchools. Heeft u nog een foto en is die nog niet verstuurd en/of
geplaatst? Stuur hem dan op naar Carsten (carstengroenman@obszuid.nl) . we willen iedereen bedanken voor
het inzenden van de foto’s. Erg leuk om een kijkje te nemen bij iedereen!!

Vogels tellen
Afgelopen weekend hebben veel kinderen mee gedaan aan de vogeltelling en er zijn verschillende tuinvogels
gespot. Helaas konden we vrijdag niet onder schooltijd tellen, omdat het toen de hele dag regende. Gelukkig
heeft iedereen het thuis nog wel kunnen doen.
Het was leuk om te doen en volgend jaar doen we als school weer mee en hopelijk dat weer op school en onder
schooltijd! Iedereen bedankt voor je inzet!

Oud papier
Afgelopen dinsdag hebben de heren van het oud papier weer het oud papier bij de weg opgehaald. Dit keer stond
er niet zo gek veel, maar toch 2,5 containers vol. En omdat we altijd mooi op tijd klaar zijn, speelde de avondklok
geen rol. Heren bedankt voor het ophalen en tot dinsdag 2 maart, want dan halen we het weer op!
Klussen
Deze week zijn alle ramen gewassen van de binnenkant en zijn de plafondplaten bij het leerplein van groep 1&2
vervangen. Ook zijn de verstopte putten op het plein afgelopen vrijdag door Sander (vader Lieke en Saar)
geleegd. Ook zijn alle banken op het leerplein gemaakt en weer terug!!

Kanjer coördinator B
Juf Inge heeft dinsdag de hele dag een online cursus gehad van de Kanjertraining. Het was een opleiding dag tot
Kanjer coördinator B, je moet hiervoor eerst de Kanjertraining A (2 jaar), B (2 jaar), C (1 jaar) en kanjer
coördinator A (1 jaar) hebben behaald. Het was een leuke en leerzame dag. En aan het einde van de dag heeft
ze haar diploma behaald. gefeliciteerd juf Inge!!
Juf Inge is nu Kanjer coördinator B en dat betekent dat we op dit moment twee officieel gecertificeerde Kanjer
coördinatoren hebben. Juf Inge in de onderbouw en juf Janine in de bovenbouw.

Pilot Effectief Leesonderwijs
Onze school doet samen met nog 3 andere scholen uit heel Nederland mee aan een landelijke Pilot
Leesonderwijs waarbij leesbegrip, leesvaardigheid en leesplezier in versterkende samenhang met elkaar worden
ontwikkeld, aan de hand van inhoudelijke thema’s en rijke teksten.
Het doel van deze pilot is:
• Verbetering van het leesbegrip op de deelnemende scholen.
• Verbeterde expertise van leerkrachten t.a.v. de gekozen methodiek van effectief leesonderwijs.
• Reeks uitgewerkte thema’s met bijpassende leesmaterialen.
• Ervaring met het werken in een leernetwerk
Juf Anja (lees coördinator en meester Carsten leerkracht groep 5&6) doen hier aan mee.
Deze pilot is opgezet door de volgende partners; de bibliotheek, stichting lezen, de taalunie, adviesgroep van de
taalraad en NHL Stenden.
Meester Rik heeft al 2 bijeenkomsten gehad over deze Pilot en juf Anja en meester Carsten hebben afgelopen
woensdag de eerste bijeenkomst gehad.
De pilot start dit schooljaar op en zal volgend jaar doorgaan. Het doel vanuit onze school is natuurlijk dat de
kinderen nog meer plezier hebben in lezen en hierdoor beter gaan lezen. Wij hebben er zin in!!

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. Deze camera’s zijn afgelopen
dinsdag door de vader van Steijn (Jos) opgehangen op het plein en zijn via WIFI gekoppeld aan ons netwerk
zodat de foto’s direct op ons netwerk komen te staan, evenals de filmpjes.
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!

