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Peuterspeelzaal.
Na de zomer vakantie zijn we begonnen met het thema ‘Welkom’. Voor peuters is het na een vakantie altijd weer
wennen aan het ritme van de peuterspeelzaal. Wat gaan we eerst doen en wanneer gaan we fruit eten en in de
kring.
Nieuw was nu dat er alleen fruit meegebracht hoefde te worden en geen drinken. Vanuit Kinderopvang Doomijn
zijn we bezig met gezonde voeding en daar hoort geen limonade bij. Alle peuters krijgen van ons een bekertje
water. Eerst was dit wel wennen maar inmiddels drinken alle peuters water en vragen soms ook om een 2e beker.
Na het thema ‘Welkom’ zijn we gestart met het thema ‘Kunst’. Onze focus lag eerst bij de kleuren;
rood, geel, blauw en groen en nu gaan we verder met muziek.
Het is een hele ontdekking om gele en blauwe verf uit een fles in een plastic gripzakje te doen en
dan te gaan kneden. Je handen worden niet vies. Dat is raar. En waar geel en blauw zich mengen
komt er zomaar een nieuwe kleur tevoorschijn; ‘groen’.
In het boekje ’Blauwtje en Geeltje’ van Leo Lionni staat hierover een mooi verhaal.
De meeste peuters kennen inmiddels kleuren; rood, geel, blauw en groen.
Nu zijn we bezig met muziek. De peuters begeleiden zichzelf tijdens het zingen met muziekinstrumenten zoals;
sambaballen, trommels, xylofoons en een triangel. Horen en zien vergaat je soms maar het is super gezellig.
Nieuwe peuters die we hebben mogen verwelkomen zijn; Anne, Arsema, Ayah en Laima.
Murad is 4 geworden en is naar groep 1 doorgestroomd.
Voor allemaal een fijne herfstvakantie met veel buitenspeelplezier.
Juf Stijntje, juf Ingeborg en juf Tineke

Tot ziens!
Naeli, Kayleon en Milea gaan verhuizen naar Arnhem in de herfstvakantie en zullen dus
naar een andere school gaan. Dit vinden we erg jammer en we hebben vandaag afscheid van hen genomen. We
wensen de kinderen en moeder veel plezier en succes in Arnhem!

Oud papier
Dinsdag 5 oktober hebben de heren van de oud papier commissie het oud papier weer bij de weg opgehaald. Dit
keer lag er niet zo veel, dus waren ze op tijd klaar. We willen iedereen bedanken voor het ophalen van het oud
papier en de volgende keer dat we oud papier ophalen is op dinsdag 2 november.

Leerlingenraad obs Zuid
De afgelopen 2 weken konden de leerlingen uit groep 5 t/m 8 zich beschikbaar stellen voor de leerlingenraad. Er
waren veel kinderen die daarin zitting wilden nemen en zij hebben allemaal hun uiterste best gedaan om gekozen
te worden. Veel mooie posters, goede pitches en presentaties en fantastische ideeën. De volgende leerlingen
zitten aankomend schooljaar in de leerlingenraad: Ximena, Fleur, Tycho, Angelina, Bjorn, Lena Linn, Damey en
Esmee. We wensen jullie veel succes en plezier in de leerlingenraad jongens en meiden!!

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7&8 hebben ontzettend hun best gedaan met het verkopen van de kinderpostzegels. De
opbrengst was € 4828,10! Super gedaan jongens en meiden!!!

Kijkmoment
Vandaag zijn er veel ouders/verzorgers en andere belangstellenden geweest op onze kijkavond. Iedereen kon
genieten van vele presentaties, leuke tekenopdrachten, topondernemers, methodes en een speurtocht. Het was
fijn dat er zoveel mensen de moeite namen om een kijkje te nemen! Bedankt voor jullie komst en we zijn trots op
de kinderen die van alles hebben verteld en uitgelegd!

Tutorlezen
We zijn op maandag 4 oktober gestart met tutorlezen en dat doen we op de maandagen en vrijdagen. De
ouders/verzorgers die zich op hebben gegeven zijn ingedeeld en hebben goed hun best gedaan!!
We willen de ouders/verzorgers hiervoor bedanken en de volgende keer dat we gaan lezen is op de maandag na
de herfstvakantie!

Rekenen
Woensdag na de vakantie (27 oktober) beginnen we met tutorrekenen. Meester Carsten is druk bezig met dit
onderwerp en de ouders/verzorgers die zich op hebben gegeven worden -of zijn al- op de hoogte gebracht.

Informatieavond groep 1&2
Maandag 11 oktober was er een “live” informatieavond voor groep 1 en 2.
Wat fijn dat het weer kon en er was een goede opkomst.
Om 19.15 begonnen we met een inloop onder het genot van een kopje koffie / thee.
Even een moment om ongedwongen met elkaar te kunnen spreken.
Om 19.30 gaf Simone Haven een praktische presentatie aan de ouders van groep 1 over de kleutermethode
Onderbouwd en wat je rol als ouder hierin kan zijn.
Simone Haven is de bedenkster van de methode Onderbouwd.
Op humoristische en herkenbare wijze schetste zij een paar voorbeelden vanuit de praktijk, waarbij ouders zelf
konden ervaren wat dat met je brein doet.
De ouders van groep 2 kregen op datzelfde moment informatie van juf Anja over de werkwijze in groep 1 en 2
waarin de volgende punten centraal stonden: Dalton, Kanjertraining, de methode: 1,2,3, zing en praktische
informatie. Daarnaast konden ouders kennis maken met een aantal leermiddelen die gebruikt worden in groep 1
en 2.
Na drie kwartier werden de rollen omgedraaid en gingen de ouders van groep 2 naar de presentatie van Simone
Haven en kregen de ouders van groep 1 uitleg van juf Inge en juf Zwaantje over de werkwijze in groep 1 en 2. Op
deze manier werden de groepen niet te groot en was er genoeg ruimte om eventuele vragen te kunnen stellen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde informatieavond.

Daltonopleiding
Juf Alja, meester Paul en meester Chris gaan dit jaar een opleiding volgen tot Daltonleerkracht. Afgelopen
dinsdag was de eerste bijeenkomst. Deze was in Groningen en duurde van 15.30 t/m 20.00 uur. Het was erg
interessant en veel zaken die ze daar hoorden, voeren ze in de praktijk al uit. Dit komt omdat juf Anja (onze
Dalton coördinator) en de andere collega’s goed heeft begeleid m.b.t. Dalton. We zijn erg trots op de (Dalton)
ontwikkeling van onze nieuwe collega’s en op de hulp die juf Anja en de andere collega’s ze bieden. Samen
staan we sterk!!!

Onderbouwd
Afgelopen woensdag hebben juf Zwaantje, juf Anja, juf Inge, juf Danielle (vorige keer juf Alja) en de juffen van de
peuterspeelzaal hun tweede bijeenkomst van Onderbouwd gevolgd. We gaan gezamenlijk voor een doorgaande
lijn m.b.t. Onderbouwd, dus vanaf de peuterspeelzaal t/m groep 3. Ze worden hierin begeleid door Simone
Haven, de bedenkster van Onderbouwd. Komende maanden zullen we nog intensiever begeleid worden als het
goed is. We houden u hiervan op de hoogte.

Volleybalveld
De vorige leerlingenraad wilde graag een verrijdbaar volleybalveld voor op het plein. Dit hebben we besteld en
afgelopen woensdagmiddag kwam hij binnen. Er is al druk gespeeld met het veld en er zijn ook een aantal
nieuwe ballen besteld (handbal, volleybal, basketbal en een voetbal). De nieuwe leerlingenraad zal nog het een
en ander aanschaffen. Wordt vervolgd!!

Klus op het plein op vrijdag 15 oktober 2021
Vanmiddag hebben een aantal ouders/verzorgers van de pleincommissie en andere vrijwilligers het oude hek
verwijderd aan de Mr. Troelstrastraat. In de herfstvakantie zal het nieuwe hek geplaatst worden en er komt ook
een dubbele beukenhaag voor (net zoals aan de Sportlaankant). En er komt een extra voetgangersingang voor
de kinderen. We zijn benieuwd!!!
Heren bedankt voor jullie hulp!!

Oudergesprekken op aanvraag
Afgelopen weken hebben we met een aantal ouders/verzorgers en leerlingen gesproken m.b.t. hun ontwikkeling
of andere lopende zaken. Het waren prettige gesprekken en we kijken hier met een goed gevoel op terug. We
willen alle ouders/verzorgers bedanken voor hun komst!

Lampionnen maken groep 1 t/m 8
De herfstvakantie staat voor de deur en we hebben het al over Sint Maarten. De kinderen van groep 1 t/m 3
knutselen een lampion in elkaar in de carrousel op donderdagmiddag. Dit zal op donderdag 28 oktober en op
donderdag 4 november plaatsvinden. De ouders/verzorgers die zich via de ouderhulplijst hebben opgegeven
hebben al een mail ontvangen. Zij kunnen contact opnemen met juf Inge (inge.meijners@comprix.nl), dit geldt
ook voor mensen die nu nog mee willen helpen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan een lampion maken op vrijdagmiddag (12.30-14.15 uur) 29 oktober en op
vrijdag 5 november. De ouders/verzorgers die zich via de ouderhulplijst hebben opgegeven hebben al een mail
ontvangen. Zij kunnen contact opnemen met meester Rik (directie.zuid@comprix.nl), dit geldt ook voor mensen
die nu nog mee willen helpen.

Zakelijke ouderavond
Maandag 25 oktober is onze zakelijke ouderavond. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). verdere
informatie staat in de bijlage.

Quick Step – Tango – Chachacha……………….
Weet u nog hoe deze dansen gaan?
De leerlingen van groep 5 t/m 8 straks wel!!
Na de herfstvakantie krijgen bovenstaande groepen stijldansles. We starten op de vrijdag 29 oktober. De
leerlingen krijgen acht lessen aangeboden, waarbij zij de Quick Step, Tango en de Chachacha gaan leren.
De overige lessen zijn op 5, 12 , 16, 23, 30 november en 14, 21 december.
De lessen duren 45 minuten. Deze lessen worden verzorgd door juf Clarette van Dance Masters en meester Leo
van Kunst en Coo.
Voor de groepen 1 t/m 4 worden er ook danslessen op de vrijdag gegeven. Deze starten ook op de vrijdag na de
herfstvakantie. Deze lessen worden verzorgd door Eijer producties.
De afsluiting is nog een verrassing, maar ik verklap dat deze wordt gehouden op woensdagavond 22 december
om 18.00 uur. Houd dit tijdstip alvast vrij in uw agenda. Dit is natuurlijk nog onder voorbehoud i.v.m. Corona.

