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Nieuwe leerling
Murad wordt 6 oktober 4 jaar en komt dan bij ons in groep 1. Hij heeft al een paar keer proefgedraaid. We
wensen Murad en zijn ouders veel plezier bij ons op school.

Oud papier
Dinsdag 5 oktober wordt het oud papier weer bij de weg opgehaald. Vergeet u het niet aan de weg te zetten?

Gouden weken
De gouden weken zijn afgerond.
In deze zes weken is er dagelijks aandacht besteed aan groepsvormende activiteiten. Dit kunnen
kennismakingsspellen zijn geweest, kringgesprekken, coöperatieve werkvormen (samenwerkingsvormen), etc.
Volgende week worden er met elke groep gedragsafspraken gemaakt. Dit zijn geen regels, maar afspraken van
hoe we wel met elkaar om willen gaan. Ook wordt er vanaf volgende week gestart met de lessen vanuit de
Kanjertraining.
Er worden spelletjes gedaan, verhalen gelezen en soms komt er een zogenaamde 'kernoefening' aan bod. Een
voorbeeld hiervan is het pettenkwadrant (vanaf groep 5), waarbij leerlingen andere leerlingen kunnen vragen om
hen te beschrijven aan de hand van de petten. Een leuke, maar spannende oefeningen, uiteraard alleen als een
kind dit zelf wil.

Leerlingenraad obs Zuid
Aankomende weken mogen de kinderen uit groep 5 (die dat willen) zich verkiesbaar stellen voor de
leerlingenraad. Ze krijgen tot vrijdag 15 oktober de kans om zichzelf te laten horen en zien. Op vrijdag 15 oktober
gaan we per groep stemmen. Spannend………………….jongens en meiden veel succes en plezier!!

Kinderpostzegels
Afgelopen woensdag is groep 7/8 gestart met de verkoop van kinderpostzegels. Het goede doel is dit jaar:
Geef meer kracht
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De
meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor
iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De
langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom
wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.

We wensen de leerlingen uit groep 7&8 veel plezier en succes met hun verkoop.

Kinderboekenweek
Onze Kinderboekenweek loopt van maandag 4 oktober t/m vrijdag 15 oktober 2021. Het thema is: “Worden wat je
wil”.
Op maandag starten we met de Vossenjacht, we hebben een speurtocht en alle kinderen die mee willen doen
aan het voorleeskampioenschap gaan voorlezen. Ook begint het tutorlezen en in de groepen zullen verschillende
leuke lessen aangeboden worden in het kader van de Kinderboekenweek.
Op vrijdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af.
Hieronder een schema van vrijdag 15 oktober 2021:
08.30-08.45 uur
Tutorlezen (hulpouders die zich op hebben gegeven lezen met de leerlingen van groep 3 t/m 8).
10.30-11.30 uur
Finale voorleeswedstrijd. Ouders/verzorgers van de groepswinnaars zijn welkom om te komen kijken.
11.30 uur
Prijsuitreiking speurtocht groep 4 t/m 8.
11.30-12.30 uur
Alle ouders/verzorgers zijn welkom om te kijken op school en in de klassen.
Zo kunnen de ouders/verzorgers zien wat de kinderen hebben getekend (groep 3 t/m 8), wat ze hebben gemaakt
met Topondernemers (groep 4 t/m 8) of vanuit Onderbouwd (groep 1 t/m 3).
Er kunnen presentaties worden bekeken, er wordt misschien voorgelezen, enz. Kortom genoeg te zien en te
horen!
En de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 3 kunnen samen met hun kind(eren) de speurtocht doen, erg leuk!!!
Om 12.30 uur mogen de ouders/verzorgers van groep 1&2 hun kind mee naar huis nemen, dit wel na overleg met
de juffen!
’s Middags hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 een leuk programma (apenkooi, spelletjes, computeren, enz.).

Vossenjacht
Maandag 4 oktober sluiten we de Gouden Weken af en ook het thema van Topondernemers; ‘Ik, jij, wij’. En we
openen de Kinderboekenweek (Worden wat je wilt) een paar dagen eerder. Dit alles combineren we door een
Vossenjacht te organiseren.
Deze vossenjacht zal plaatsvinden in het gebied rondom school (van de Sportlaan-Steenwijkerweg, en van de
Oranje Nassaulaan-Ir. Lelylaan).
Er zijn 10 hulpouders die zich op hebben gegeven om het zo (verkeers) veilig mogelijk te maken.
Van 13.00 t/m 14.00 uur gaan alle leerlingen (groep 1 t/m 8 door elkaar) in verschillende groepen (20 groepen
van 6 leerlingen) op zoek naar de leerkrachten. Deze zijn in het gebied verstopt en verkleed. Als de groepen de
leerkracht(en) hebben gevonden en het beroep hebben geraden, krijgen ze een letter. Alle letters maken een
woord wat ze later op school moeten gaan maken. Maar…………er is ook een vos en die pakt de letters weer af,
spannend………….
We zullen maandag in de lagere groepen het spel laten zien en ook de vos zal dan vertellen wie hij of zij is en wat
hij of zij gaat doen, zodat het niet al te spannend gaat worden.
Wij hebben er zin in!!

Voorleeskampioenschap
De komende 2 weken mogen de kinderen meedoen aan het voorleeskampioenschap. In elke groep krijgen de
leerlingen die dat willen de kans om hier aan mee te doen, ook de kleuters uit groep 1&2 zouden bijvoorbeeld uit
een prentenboek voor kunnen lezen.
De winnaars van elke groep mogen uitkomen in de finale die op vrijdag 15 oktober (10.30-11.30) wordt
gehouden.

Tutorlezen
We starten maandag 4 oktober met tutorlezen (groep 3 t/m 8) op de maandag en op 8 oktober op de vrijdag. De
ouders/verzorgers die zich op hebben gegeven hebben een bericht via Socialschools ontvangen. De groepen
(ingedeeld op AVI niveau) zijn gemaakt en de boeken uitgezocht.
We zijn er klaar voor!! Natuurlijk zou het mooi zijn om nog meer hulpouders te kunnen inzetten, zo kunnen we de
groepjes nog kleiner maken en nog beter met de kinderen kunnen lezen. Dus voor de mensen die alsnog
belangstelling hebben, geef je op bij Dana (dana.brik@comprix.nl).

Schoolbibliotheek
Afgelopen dinsdag is de commissie van de schoolbibliotheek bij elkaar geweest. We zijn begonnen met het
opruimen van de boekenkast op het leerplein. Er zijn een hoop boeken uitgehaald die niet meer aantrekkelijk zijn
voor de leerlingen of die kapot zijn.
Tot aan de herfstvakantie zullen we hiermee bezig zijn. We willen graag de boekenkast weer vullen met leuke,
aantrekkelijke boeken voor de leerlingen. Ook willen we dat de kast iets minder gevuld is, zodat een keuze
maken makkelijker wordt voor de leerlingen.
Op zolder hebben we ook nog heel veel boeken staan, deze gaan we na de herfstvakantie door. Ons doel is om
de boekenkast na elke vakantie gevuld te hebben met andere boeken, zodat het leuk blijft voor de leerlingen en
dat er steeds een ander aanbod is. Lijkt het je leuk om ook mee te helpen, mail dan even naar
dana.brik@comprix.nl. Je bent van harte welkom. Het kan ook onder schooltijd.

Gymspullen
We merken dat de gymspullen van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 vaak de hele week aan de kapstok blijven
hangen. We snappen dat wel, maar het is niet echt handig en hygiënisch. Dus we willen graag dat de kinderen na
elke gymles hun gymspullen mee naar huis nemen en voor de volgende gymles weer mee naar school nemen.
Dit zorgt ervoor dat er minder spullen op school blijven hangen en dat de gymspullen schoon blijven.
Alvast bedankt!!

Rekenen met kinderen
Tutor Rekenen op woensdag
We willen graag gaan 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 m.b.t. automatiseren (tafels, plus, min, delen)
We willen hier mee starten na de herfstvakantie
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.

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).

Oudergesprekken op aanvraag
In de week van 11 t/m 15 oktober is het mogelijk dat u tussen de rapporten door een gesprek heeft met de
leerkracht van uw kind(eren). Hierbij kan bijvoorbeeld de nadruk liggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van
uw kind of er kunnen tussentijds resultaten besproken worden.
Het is tevens mogelijk dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek in deze week.
Wilt u graag een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind? Mail of bel de leerkracht van uw kind om een
afspraak te maken.

