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.25, 16 april 2021.

Nieuwe leerlingen
Elke wordt 20 april 4 jaar en Maya wordt 22 april 4 jaar. Ze komen dan in onze instroomgroep.
Ze hebben de afgelopen periode al proefgedraaid bij juf Ankie en zijn klaar voor het grote werk. We wensen Elke,
Maya en hun ouders veel plezier bij ons op school!

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Afgelopen week hebben veel ouders/verzorgers van groep 3 t/m 7 voor het eerst een rapportgesprek gevoerd op
basis van ons nieuwe Rapportfolio (www.mijnrapportfolio.nl). Iedereen vond het leuk om te presenteren, het te
zien en over te spreken. Het is echt een persoonlijk document geworden waar alle leerlingen, ouders/verzorgers
en leerkrachten trots op mogen zijn. Ook het voeren van het gesprek online (via Microsoft teams) ging voor de
meeste ouders/verzorgers prima! Wat een geluk bij een ongeluk was dit, nu groep 4 en 7/8 in quarantaine zaten
ten tijde van de gesprekken. De meeste hebben gewoon door kunnen gaan. En anders een belletje, facetime,
enz. Ook de fysieke gesprekken hebben in sommige gevallen doorgang kunnen vinden en anders zijn ze verzet
naar een ander moment. We willen iedereen bedanken voor het meedenken en de flexibiliteit!
We willen de leerlingen bedanken voor hun inzet, want het rapportfolio ziet er prachtig uit. Ook de leerkrachten
voor het vullen van het rapportfolio en natuurlijk de ouders/verzorgers voor hun inzet tijdens het thuiswerken en
tijdens het rapportgesprek.
Wij vinden deze gesprekken altijd erg goed en prettig want samen vormen wij de driehoek (school-ouder-leerling)
die ervoor zorgt dat ‘onze’ kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen!!

Dalton visitatie donderdag 29 april
Op donderdag 29 april (als het vanwege Corona kan) wordt onze school gevisiteerd door de NDV, de
Nederlandse Daltonvereniging. We hopen ons dan officieel daltonschool te mogen noemen! Dit zou al in april,
maar dat ging niet door, toen in oktober……………maar nu dus in april 2021.
Waar er jaren geleden nog volledig klassikaal werd lesgegeven, zijn we de afgelopen jaren vanuit de
daltonkernwaarden gaan lesgeven. Samenwerking, Effectiviteit, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en
Reflectie staan centraal in ons onderwijs. Maar het belangrijkste van allemaal: we willen dat onze kinderen in
groep 8 van school gaan als 'kinderen met lef'. Fouten durven maken, altijd blijven leren en creatief denken zijn
de basis van ons onderwijs.
De visitatiecommissie zal op 29 april lessen bezoeken, spreken met leerlingen en team en de leerlingenraad zal
een rondleiding geven en de lunch verzorgen. We hebben er zin in en houden u op de hoogte!

Cultuur
In overleg met de cultuur aanbieders, onze coördinator (juf Inge) en de rest van het team, hebben we besloten
om de cultuur carrousel op vrijdagmiddag (groep 5 t/m 8) even niet door te laten gaan i.v.m. onze corona in groep
4 en 7/8. Dat betekent dat we vandaag (16 april) en volgende week (23 april) geen cultuur hebben. Dit pakken we
weer op, samen met Stellingwerfpop en de moestuin op vrijdag 21 mei. Wordt vervolgd!!

Praktisch verkeersexamen
Dinsdag 18 mei doet groep 7&8 mee aan het praktisch verkeersexamen in Wolvega. Ze hebben 2 weken geleden
al het theoretische gedeelte behaald, nu de praktijk. Ze zullen op de ochtend (of middag) een parcours moeten
fietsen en daar hun kennis over het verkeer in de praktijk brengen. Ze hebben een goedgekeurde fiets nodig, de
ouders/verzorgers van groep 7&8 hebben hier al een mail over ontvangen.
En vanuit de verkeerscommissie gaan Tamara, Miranda en Jeanet de hele dag helpen bij het verkeersexamen!
Dames bedankt alvast! En groep 7&8 succes gewenst!!

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse gaat niet door in de huidige vorm, dit heeft iedereen ook al in de krant kunnen lezen. De
avondvierdaagsecommissie van onze school zal na de meivakantie een ludiek idee voor de leerlingen van onze
school bedenken m.b.t. de avondvierdaagse! Er zijn al genoeg leuke ideeën, dus wordt vervolgd!!

Koningspelen
Vrijdag 30 april vieren wij de Koningspelen. Dit jaar iets anders dan anders m.b.t. corona. We komen hier
volgende week nog zo snel mogelijk op terug!

Nieuwe rekenmethode
We hebben afgelopen schooljaar de tijd genomen om een nieuwe rekenmethode uit te zoeken. Meester Carsten
heeft hier een leidende rol in gespeeld. Dit komt natuurlijk doordat hij een opleiding heeft gevolgd tot reken
coördinator en zijn meesterstuk was een nieuwe methode uitzoeken. Volgende week woensdag (21 april) krijgt hij
zijn diploma!!
We hebben veel bekeken, besproken, enz. Het moest een methode zijn die passend is bij onze visie, onze
leerlingen en ons Daltononderwijs en het moet duidelijk en overzichtelijk zijn. We hebben gekozen voor de
methode ‘Getal en Ruimte Junior’. Wij verwachten met deze
methode nog beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling
van alle kinderen. Vanaf volgend schooljaar zullen we de
methode in alle groepen (3 t/m 8) in gaan voeren.

Meester Jacko
Afgelopen week is meester Jacko begonnen in groep 5&6
op de woensdag en donderdag. Dit omdat juf Sjoukje dan
weer haar RT werkzaamheden op kan pakken en groep 4
kan ondersteunen. Het was een goede start, zowel team,
leerlingen als meester Jacko vonden het erg leuk!!
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