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Oud papier
Het oud papier is dinsdag 7 september weer bij de weg opgehaald. Er stond veel papier bij de weg. De containers
waren erg vol!! Heren bedankt!!!
De containers die door de week op het Oranje Nassauplein staan, staan nu tijdelijk op de parkeerplaats bij de
skeelerbaan. Dit i.v.m. de kermis. Op dinsdag 21 september zullen ze weer teruggeplaatst worden op het Oranje
Nassau plein.

Gouden weken
We zijn al een aantal weken onderweg met onze Gouden Weken. Daarin worden veel groepsvormende
activiteiten gedaan, zodat de leerlingen zo snel mogelijk gewend raken aan elkaar en de manier van werken in
elke groep. De leerlingen presenteren zichzelf, doen spelletjes en leren middels de Kanjertaal elkaar kennen.
Dagelijks zal er in de klas een spelletje of activiteit worden gedaan, om de groepsband te verstevigen.
De gouden weken en het thema van Topondernemers (Ik, jij, wij) zullen afgesloten worden op maandag 4
oktober, dit is direct de opening van de Kinderboekenweek “ Worden wat je wil”.
Het wordt een Vossenjacht, waarbij de leerlingen van groep 1 t/m 8 door elkaar (verantwoordelijkheid,
samenwerken en groepsbinding) de leerkrachten opzoeken die verkleed zijn. En er is natuurlijk een
vos……………………. Het speelgebied is tussen de Oranje Nassaulaan – Lelylaan, Steenwijkerweg-Sportlaan.
We zoeken nog ouders/verzorgers die ons hierbij willen assisteren (misschien een groepje begeleiden, of het
speelgebied (verkeer) in de gaten willen houden. Je kunt je opgeven bij Rik (directie.zuid@comprix.nl).
Het zal plaatsvinden op maandagmiddag 4 oktober.
Wij hebben er zin in!!!

Luizencontrole
Er is vorige week een nacontrole geweest door de dames van luizencommissie en helaas zijn er enkele neten
en/of luizen gevonden. De desbetreffende ouders zijn op de hoogte gebracht of hebben het zelf ontdekt. Ons
advies is, controleren en blijven behandelen. Dames bedankt!

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!

Comprix in beweging
Vandaag (17 september) had groep 8 in de sporthal van het Linde College en de Steense ‘Comprix in beweging’.
Wat een gezelligheid en leuke sporten hebben we met elkaar beoefend. We begonnen in het Linde College met
klimmen aan de klimmuur. Vervolgens vertrokken we op de fiets naar sporthal De Steense en daar kregen we
een turnles op de tumblingbaan. We eindigden met de sport volleybal en leerden de basisvaardigheden van het
overspelen. Het was een leuke ochtend en we sloten af met alle groep 8 leerlingen van stichting Comprix binnen
de gemeente Weststellingwerf. Op Socialschools staat een filmpje over deze leuke ochtend.

Opvoedvragen, vragen over de ontwikkeling van je kind?
Loop gerust even binnen!
Wie:
Reina Visser, jeugdverpleegkundige
Gelske Tjeerdsma Huizenga, pedagoog, schoolmaatschappelijk werk
Mara Denkers, schoolmaatschappelijk werk en gebiedsteam
Wanneer?
Vanaf 9 september 2021 is er voor ouders de mogelijkheid om op donderdagochtend tussen 8.30 uur en 9.30 uur
binnen te lopen en een vraag of zorg rond het opvoeden of opgroeien van je kind te delen met Reina (1e en 4e
donderdag van de maand aanwezig), Gelske (elke donderdag) of Mara (2e of 3e donderdag van de maand).
Zij denken dan graag mee en zoeken samen met u naar een antwoord of een passend advies.
Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun
ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de
schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne begeleider of
de leerkracht. Ook ouders of de leerling zelf kunnen, als ze dat nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen met
de schoolmaatschappelijk werker. 1x per maand zal de schoolmaatschappelijk werker aansluiten bij het inloopuur
(iedere donderdagochtend) van de GGD, u kunt dan zonder een afspraak te maken, even kennis maken, of
mogelijk vragen aan ons stellen.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u contact wil met het schoolmaatschappelijk werk. Veel
voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien/ opvoedvragen, omgaan met
echtscheiding, onzekerheid, seksualiteit en social media- gebruik of gamen.
Bij het schoolmaatschappelijk werk wordt in een laagdrempelige en vertrouwde omgeving gewerkt aan het
zelfstandig oplossen van problemen. Vaak is de begeleiding kortdurend. Er kunnen gesprekken met kinderen/
jongeren gevoerd worden, maar ook hun ouders kunnen hier terecht met opvoedingsvragen.

De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf januari 2015 gaan
verwijzingen via de gemeente Weststellingwerf. Zonder toestemming deelt het Schoolmaatschappelijk werk geen
informatie over u aan anderen. Bovendien heeft u altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.
Tijdens schoolvakanties kunt u contact opnemen met:
Gebiedsteam Noordwolde 0561-691221
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk werker van uw school:
Mara Denkers 06-13564497

Veelzeggend onder ons dak!!!
Per 9 september is logopedist Elisa Pals namens Veelzeggend (logopedie en dyslexie praktijk) gestart bij ons in
het gebouw. Zij is aanwezig op donderdagochtend. Elisa werkt bij Veelzeggend op de Tulpstraat en op de locatie
Hoofdstraat West.
Het is mogelijk om een afspraak bij haar in te plannen. De belangrijkste voorwaarde is dat 1 van de ouders
meegaat naar de logopedie. Dat is een regel die gesteld is door de zorgverzekeraar.
Als ouder halen jullie kind uit de klas en gaan met hem/haar naar de logopedie.
Elisa werkt in de kamer van Marianne.

Peuterpret Wolvega
Het beweegteam Weststellingwerf start op woensdag 8 september in met
Peuterpret. De activiteit richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar én hun
ouders. Het doel van Peuterpret is om een gezonde leefstijl voor het hele
gezin te bevorderen.
Actieve peuters en ouders
Peuterpret bestaat uit 10 beweeglessen voor peuters. Tijdens de
beweeglessen zal er ook een programma voor de ouders zijn. Het programma
voor de ouders richt zich op opvoeden, voeding en bewegen. Na 10 lesweken wordt er een groot beweegfeest
georganiseerd als feestelijke afsluiting.
Deelname is gratis. De activiteit is vanaf 8 september wekelijks op woensdag van 8.45 tot 9.45 uur in de OBS
Zuid aan de Oranje Nassaulaan 51 te Wolvega.
Ouders en hun peuter(s) kunnen zich aanmelden via e-mail: rose@sportfryslan.nl of telefonisch via
06-12920184.

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.

Daltonbordjes
Vandaag heeft Jos de vader van Steijn de Daltonbordjes opgehangen. Er hangt er eentje aan de Mr. Troelstra
kant en eentje bij de hoofdingang. Verder heeft Jos nog een paar andere klusjes gedaan in school. Jos
ontzettend bedankt!!

Klus op het plein op vrijdag 15 oktober 2021
Het hek aan de Mr. Troelstrastraat wordt vervangen in de herfstvakantie. Het wordt net zo’n hek als het hek aan
de Sportlaan. Dus een zwart hek met een dubbele beukenhaag ervoor. Ook komt er ter hoogte van de
zandbak/speelhuisje een klein deurtje voor de kleuters die niet op de fiets komen. Zo hebben we het wat minder
druk bij de grote ingang. Die blijft natuurlijk zitten.
Nou gaan we zelf het grijze hek verwijderen op vrijdag 15 oktober vanaf 14.30 uur. en daar zoeken we nog
vrijwilligers voor. We hopen dat er veel mensen kunnen helpen, want dan hebben we meer plezier en zijn we
eerder klaar. Na de tijd sluiten we het gezellig af. Je kunt je opgeven bij Rik (directie.zuid@comprix.nl).

Ouderhulplijsten
Vergeet iedereen niet de ouderhulplijst in te vullen? Zie bijlage.

Luizentassen (herhaling!)
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? We hebben ze nog niet allemaal ontvangen!

Wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de toets resultaten van
leerlingen. De overzichten die er met de toets resultaten kunnen worden gemaakt helpen ons om onderwijs af te
stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met externen zoals de Onderwijsinspectie leggen we toets resultaten
voor.
Stichting Comprix deelt ook toets resultaten voor wetenschappelijk onderzoek en met instanties zoals het CBS
(Centraal Bureau voor de Statistiek en het NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs). Dit vinden we belangrijk
omdat het bijdraagt aan het verbeteren van ons onderwijs en van het onderwijs in heel Nederland. Het
beschikbaar stellen van toets resultaten is daarom een gerechtvaardigd belang.
De uitwisseling van toets resultaten vindt altijd geanonimiseerd plaats. De uitgewisselde gegevens zijn nooit
herleidbaar tot een naam of een leerling. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft als doel
om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen. Toets resultaten zijn echter geen persoonsgegevens.
Dit betekent dat wij ook geen toestemming aan ouders vragen voor deze uitwisseling.
U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van toets resultaten van uw eigen kind. Uw bezwaar kunt u
kenbaar maken aan de directeur van de school.

