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Tot ziens!
Keano uit groep 7 gaat verhuizen en gaat dus ook naar een andere school. We wensen Keano veel geluk en
plezier toe op zijn nieuwe school.
Mila uit groep 2 gaat verhuizen naar de Blesse en zal daar ook naar school gaan. We wensen Mila veel succes
en plezier toe op haar nieuwe school

Op school brengen en halen van de leerlingen m.b.t. Corona
Zie bijlage

Oud papier
De afgelopen 6 weken hebben Jochem en Marcel al het oud papier bij de bedrijven opgehaald, Teake en Sietse
hebben ook meegeholpen bij het netjes houden van de containers.. En volgens ons is er bijna elke week een
container vol opgehaald. Deze opbrengst komt ten goede van al onze kinderen. We willen Jochem, Sietse Teake
en Marcel ontzettend bedanken voor hun inzet!! Top!

Aquarium
Sandra heeft de zomervakantie op de vissen gepast en gisteren het aquarium weer opnieuw ingericht. Bedankt!!!

Gebouw
In de vakantie zijn de lampen vervangen voor Led. Het is even wennen, maar zeker een opwaardering.

Scholing
Afgelopen dinsdag hebben de juffen van de peuterspeelzaal en van groep 1 t/m 3 een cursus gehad van
Onderbouwd. Dit is de methode die we al gebruikten in de groepen 1&2 en die we nu ook gaan invoeren in de
peuterspeelzaal. Zo spreken we allemaal dezelfde taal en weten we dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor
het welzijn en slagen van alle kinderen. Het was een inspirerende en leerzame ochtend!! U hoort hier nog meer
over als ouders/verzorgers van groep 1&2.

Jarigen
Er zullen ongetwijfeld kinderen jarig zijn geweest in de zomervakantie. We zingen voor al deze kinderen op het
podium op het plein tijdens de opening van het schooljaar om 09.30 uur.
Op dit moment moet de traktatie nog verpakt zijn en krijgen alle kinderen het mee naar huis om daar op te eten.
Maar wilt u wel even overleggen over het trakteren (wanneer/wat/hoe?) met de leerkracht van uw kind?

Gouden weken
In de eerste zes weken van het schooljaar zullen wij op obs Zuid de nadruk leggen op groepsvorming. In deze
weken maken de kinderen kennis met elkaar en worden de verhoudingen binnen een groep bepaald. Wij vinden
het daarom heel belangrijk om in deze eerste weken veel positieve aandacht te schenken aan groepsvormende
activiteiten.
Dagelijks zal er in de klas een spelletje of activiteit worden gedaan, om de groepsband te verstevigen. We
hebben er zin in!!

Oud papier
7 september halen we vanaf 18.00 uur weer oud papier op. We zoeken nog lopers en rijders! In de bijlage staat
een opgaveformulier. Vul dit a.u.b. in.

Op de fiets naar school!
Onze parkeerplaats voor de fietsen is aan de zijkant van de gymzaal. We willen graag dat kinderen die dicht bij
school wonen (binnen een straal van 500 meter) lopend naar school komen en NIET op de fiets!

Lezen EN rekenen met kinderen
Het is belangrijk dat kinderen, die leren lezen, zoveel mogelijk oefenen met lezen. Op school noemen we dat
leeskilometers maken.
In de kleutergroepen komen de kinderen in aanraking met verhalen uit verschillende boeken, zinnen, woorden en
letters. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheid en op het oefenen van de voorwaarden, die nodig zijn om te
kunnen komen tot leren lezen.
In groep 3 en 4 wordt een groot deel van de week besteed aan technisch lezen.
In groep 5 en 6 wordt dit voortgezet lezen en de nadruk wordt daar steeds meer op begrijpend lezen gelegd.
In groep 7 en 8 gaat het om het begrijpen en doorgronden van teksten.
De leesvaardigheid wordt nu onderhouden, zodat dit op een goed niveau blijft.
Goed kunnen lezen is dus ontzettend belangrijk!
Om het oefenen met technisch lezen te stimuleren, hebben we besloten om naast de reguliere methode Veilig
Leren Lezen en Estafette ook twee keer per week 15 minuten extra te oefenen met lezen. Dit zal voor leerlingen
uit groep 4 t/m 8 zijn. Groep 3 haakt aan na de Kerstvakantie.
Dit zal gebeuren op maandag- en vrijdagochtend van 08.30 uur t/m 08.45 uur.
We willen hier mee starten na de herfstvakantie. Liefst eerder, maar we moeten i.v.m. de corona richtlijnen
geduld hebben.
Je kunt je opgeven bij juf Dana (dana.brik@comprix.nl )
Tutor Rekenen op woensdag
Wat we ook graag willen gaan doen is rekenen van 08.30 tot 08.45 uur.
We blijven gewoontutorlezen op maandag en vrijdag van 08.30 tot 08.45 uur, maar groep 4 t/m 8 gaat op
woensdag van 08.30 tot 08.45 uur rekenen.
We willen dan verschillende workshops aanbieden, zoals klokkijken, metriek stelsel, staartdelingen, tafels,
optellen, aftrekken, omtrek, oppervlakte, enz.
We willen hier mee starten na de herfstvakantie. Liefst eerder, maar we moeten i.v.m. de corona richtlijnen
geduld hebben.
We zoeken hiervoor nog enthousiaste ouders/verzorgers of andere belangstellenden die graag op woensdag van
08.30 tot 08.45 uur willen gaan rekenen. Geef je op bij Carsten (carsten.groenman@comprix.nl) en geef ook aan
wat je graag zou willen geven.

Luizentassen
Voor de vakantie hebben de kinderen hun luizentassen mee naar huis genomen. Wil iedereen ervoor zorgen dan
de luizentassen (met naam erop) weer mee naar school komen?

Informatieavonden groep 1&2
i.v.m. de corona richtlijnen mogen we nog geen informatieavond organiseren. Tijdens de informatieavond
vertellen juf Inge, juf Anja en juf Zwaantje over het reilen en zeilen in groep 1&2.
Dat betekent dat we de informatieavond van groep 1&2 na de herfstvakantie (of eerder als het mag) gaan
inplannen. Heeft u al vragen? Geen probleem, u kunt ze stellen tijdens de overdracht bij het brengen en halen
van de kinderen, u kunt bellen (0561-615138) en mailen.

Startgesprekken groep 3 t/m 8
Alle ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8 zullen in de week van 30 augustus t/m 2 september een startgesprek
hebben met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind. Dit gesprek zal in het lokaal van de leerling plaatsvinden.
Hierin zullen we met elkaar spreken over de leerling, in groep 3&4 zullen de ouders over de leerling vertellen,
want de kinderen hoeven hier nog niet bij aanwezig te zijn.
Vanaf groep 5 verwachten we natuurlijk dat de kinderen zelf ook hun verhaal zullen houden. Wie ben je? Wat wil
je? Enz.
We denken hierbij aan wat kan het kind goed, waar moeten we opletten? Hoe zit hij in zijn vel? Vanaf groep 7&8
zullen we het hebben over het niveau van uitstroom, waar wil het kind naar toe. Enz. het doel is dat de
ouders/verzorgers vertellen over hun kind en dat zullen de leerlingen (vanaf groep 5) zelf vertellen als ze
aanwezig zijn.
Ook zullen we de plannen en organisatie van de groepen voor het komende schooljaar bespreken.
We verwachten hierbij alle ouders/verzorgers en leerlingen vanaf groep 5!
Socialschools
Ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8 worden door de leerkracht van uw kind uitgenodigd via Socialschools.
U kunt dan zelf een tijdstip aangeven wat u het beste uitkomt.
Wij hebben een aantal dagen en tijdstippen open gezet wanneer wij gesprekken kunnen voeren. Kunt u echt niet
op de opengezette tijden? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.
Vanaf maandag 23 augustus (vanaf 08.00 uur) kunt u zich inschrijven via Socialschools (u krijgt nog een
reminder op zondag 22 augustus), de periode van inschrijven duurt tot 27 augustus 2021 (08.00 uur).

Continurooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

08.30 – 14.15
08.30 – 14.15
08.30 – 12.30
08.30 – 14.15
08.30 – 12.30
08.30 – 14.15

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8 (geen lunch mee voor groep 1 t/m 8)
Groep 1 t/m 8
Groep 1 & 2 (geen lunch mee voor groep 1&2)
Groep 3 t/m 8

We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede
ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders/verzorgers zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de
ochtendpauze en de lunch.
Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of
een bepaalde (geloofs) overtuiging.
Eten in de ochtendpauze
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. We vragen ouders om geen snoep of chips mee te geven.
Drinken in de pauze
Op woensdag is het bij ons op school Waterwoensdag, die dag nemen alle kinderen water mee naar school.
We hopen dat er ook water wordt gedronken op de andere dagen.

Eten tijdens de lunch
De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips in de
broodtrommel te doen.
Zorgt u ervoor dat de kinderen niet te veel brood of juist te weinig mee krijgen?
Pauze voor groep 1&2
De leerlingen van groep 1&2 hebben een ochtendpauze van 15 minuten (om te eten en te drinken), ze gaan ’s
ochtends ook buiten spelen. Woensdag en vrijdag is de pauze later, omdat ze dan tot 12.30 uur naar school
moeten.
De middagpauze duurt minimaal 30 minuten (15 minuten eten en 15 minuten naar buiten), duurt het eten langer,
dan wordt de pauze wat langer, maar ze gaan 15 minuten naar buiten. Ze gaan ’s middags ook buiten spelen.
Tijdens de schoolpauzes, is het beleid dat er gezond wordt gegeten, dus genoeg brood, fruit en gezond drinken.
Pauze voor groep 3 t/m 8
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een ochtendpauze van 15 minuten (eten en drinken en dan naar buiten,
net zoals nu het geval is). Deze pauze is van 10.15 t/m 10.30 uur.
De middagpauze duurt minimaal 30 minuten (15 minuten eten en 15 minuten naar buiten), duurt het eten langer,
dan wordt de pauze wat langer, maar ze gaan 15 minuten naar buiten.

VAKANTIES & VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Dit is het vastgestelde vakantieschema van het schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16-10-2010
t/m
24-10-2021
25-12-2021
t/m
09-01-2022
19-02-2022
t/m
27-02-2022
15-04-2022
t/m
18-04-2022
27-04-2022
30-04-2022
t/m
08-05-2022
05-05-2022 (valt in de meivakantie)
26-05-2022
05-06 2022
t/m
06-06-2022
16-07-2022
t/m
28-08-2022

Wij hebben voor volgend schooljaar (2021-2022) gekozen voor
2 weken meivakantie, van 25 april t/m 8 mei 2022.
In 8 jaar tijd moeten de leerlingen 7520 uren hebben gedraaid. Wij draaien met ons continurooster in 2021-2022
veel meer uren. Namelijk 7942, dus 422 uur teveel. Als je dit deelt door 8 jaar, dan kun je 52,75 uur per jaar extra
inzetten als vrije dagen. Dit geldt natuurlijk alleen voor de komende groep 1.
Elke groep heeft een ander aantal uren te besteden, dit ligt aan het verleden (stakingen, minder uren i.v.m.
coronarooster, studiedagen, vakanties, enz.).
Op obs Zuid Wolvega hebben wij deze variabele uren als volgt ingedeeld;
Groep 1 t/m 8
Woensdag 17 november (dossierdag)
Vrijdag 24 december 2021
Maandag 25 april, dinsdag 26 april, donderdag 28 april en vrijdag 29 april 2022
(i.v.m. 2 weken meivakantie)
Maandag 7 februari 2022 (dossierdag)
Vrijdag 27 mei 2022 (na Hemelvaart)
Dinsdag 7 juni 2022 (na Pinksteren) (dossierdag)
Vrijdagmiddag 15 juli 2022 (vakantie)
En er is nog ergens een personeelsdag op een woensdag in maart 2022. Op dit moment is het nog niet bekend
welke woensdag dat is. Deze woensdag wordt nog ingepland door Comprix, de leerlingen zijn dan vrij.

Formatie 2020-2021
We gaan dit schooljaar met 5 groepen werken. De leerlingenaantallen zijn een goede schatting, maar er kan in de
loop van de tijd iets veranderen, door eventuele doublures, nieuwe aanmeldingen en verhuizingen.
Groep 1/2
29 leerlingen
Groep 3
21 leerlingen
Groep 4
10 leerlingen
Groep 5
17 leerlingen
Groep 6
11 leerlingen
Groep 7/8
32 leerlingen

Formatie is definitief!
Dit is het schema
1
2
3
Ma
Morgen
A/C
A/C
D/E
Ma
Middag
A/B
A/B
D/E
Di
Morgen
B/C
B/C
D/E
Di
Middag
B/C
B/C
D/E
Wo
Morgen
A/C
A/C
D/E
Do
Morgen
B/C
B/C
D
Do
Middag
B/C
B/C
D
Vr
Morgen
A/C
A/C
D
Vr
Middag
D
A = Juf Anja
B = Juf Inge
C = Juf Zwaantje
D = Juf Alja
E = Juf Daniëlle (vanaf 30 augustus 2021)
F = Juf Dana
G = Meester Paul
H = Meester Carsten
I = Meester Chris

4/5
F
F
F
F
F
F
F
F
F

5
G
G

G

G
G

5/6
H
H
H
H
H
H
H
H
H

7

G
G
G
G

7/8
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Juf Marianne werkt elke maandag (hele dag) en woensdag (hele dag) aan haar I.B.- taken. Meester Jan werkt op
3 dagen (maandag, dinsdag en woensdag) en Meester Rik werkt volledig, op dinsdagmiddag werkt hij thuis.
Juf Zwaantje werkt volgend schooljaar op maandagochtend, dinsdag (hele dag), woensdag (hele dag),
donderdag (hele dag) en vrijdagochtend.
Juf Manon zal op maandag, dinsdag en donderdag kleine groepjes NT2 leerlingen (leerlingen die Nederlands als
Tweede taal hebben, buitenlands komaf) begeleiden m.b.t. begrijpend lezen en woordenschat. Ook leerlingen die
moeite hebben met begrijpend lezen zal zij begeleiden.
Dit zullen leerlingen uit groep 4 t/m 8 zijn.
Zo hebben de andere leerkrachten de tijd om in kleine groepjes de andere leerlingen les te geven m.b.t.
begrijpend lezen en woordenschat. Zo krijgt elke leerling de uitdaging en aanbod dat passend is bij zijn of haar
ontwikkeling.
We wensen juf Alja, meester Paul, juf Manon en meester Chris veel plezier en succes volgend schooljaar bij ons
op school!

Gymrooster
De kinderen van groep 1&2 gymmen 2 keer in de week in het speellokaal. Zij moeten gymschoen mee naar
school meenemen. Deze blijven ook op school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal, dit is het rooster:
Groep
1&2

Gymdag 1
Donderdag (10.30-12.00 uur) in het speellokaal

3

Dinsdag (12.30-13.15 uur)

4&5
5&6
7&8 (de helft)
7&8 (de helft)

Dinsdag (10.30-11.15 uur)
Dinsdag (11.15-12.00 uur)
Dinsdag (08.30-09.15 uur)
Dinsdag (09.15-10.00 uur)

Gymdag 2
Vrijdag 09.15-10.45 uur (carrousel met
groep 3) in grote gymzaal
Vrijdag 09.15-10.45 uur (carrousel met
groep 1&2) in grote gymzaal
Vrijdag (10.45-11.30 uur)
Vrijdag (11.30-12.15 uur)
Vrijdag (12.30-13.15 uur)
Vrijdag (13.15-14.00 uur)

Op vrijdagochtend hebben de groepen 1 t/m 3 een carrousel, dit betekent dat de groepen dan gezamenlijk
kunnen gaan gymmen.
Juf Inge en juf Anja geven de gymlessen aan groep 1&2, om de week geeft meester Timo (beweegteam
Weststellingwerf) gymles aan groep 1&2 in het speellokaal.
Juf Alja geeft groep 3 gymles (om de week), de andere week geeft meester Timo (beweegteam Weststellingwerf)
gymles aan groep 3.
Meester Rik geeft op dinsdag gymles aan groep 4 t/m 8 (om de week) de andere week geeft meester Timo
(beweegteam Weststellingwerf) gymles aan groep 4 t/m 8.
Meester Paul geeft elke vrijdag gymles aan groep 4/5 en 5/6.
Meester Rik geeft elke vrijdag gymles aan groep 7&8.
De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten gymkleren en gymschoenen aan.

Dit rooster gaat direct in!
Kalender
Zie social schools!

