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Oud papier
Dinsdag 2 november hebben de heren van de oud papier commissie het oud papier weer bij de weg opgehaald.
Dit keer stonden de containers bij de skeelerbaan, omdat ons plein volstaat met materialen. We willen iedereen
bedanken voor het ophalen van het oud papier en de volgende keer dat we oud papier ophalen is op dinsdag 7
december.

Luizen
Er is afgelopen maandag een luizencontrole geweest en er zijn in verschillende groepen leerlingen die (dode)
neten hadden.
De desbetreffende ouders/verzorgers zijn op de hoogte gebracht en we zullen volgende week woensdag een
nacontrole doen om nogmaals die leerlingen te checken en ook de zieken van de vorige keer. Dames bedankt
voor het pluizen.

Leerlingenraad obs Zuid
Afgelopen maandag hebben we de eerste
officiële bijeenkomst van de leerlingenraad
gehad dit schooljaar.
Een groep enthousiaste kinderen met veel
ideeën.
De taken zijn verdeeld onder de
leerlingenraad.
Per groep is een tweetal aangewezen als
aanspreekpunt voor de andere leerlingen.
Binnenkort zullen zij zich voorstellen aan
hun groep.
Damey en Esmee hebben de rol als
voorzitter en secretaresse op zich
genomen.
Zij maken de agenda voor iedere
vergadering en zorgen voor een verslagje
na iedere vergadering.
Eén keer in de 6 weken komt de leerlingenraad samen om ideeën in te brengen, daarnaast wordt de
leerlingenraad betrokken bij allerlei activiteiten.
Ze zijn ze al gestart met het in elkaar zetten van een nieuwe kleuterfiets en zijn ze druk bezig met het maken van
een ideeën box voor op de leerpleinen, zodat alle leerlingen hun ideeën daar kunnen inbrengen.

Lampionnen maken groep 1 t/m 8
De leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben vorige week en deze week allemaal een lampion gemaakt. Dit was voor
de leerlingen van groep 1 t/m 3 op de donderdagmiddag door elkaar met behulp van veel ouders/verzorgers. De
leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben lampionnen gemaakt op de vrijdagmiddag door elkaar met behulp van veel
ouders/verzorgers. De lampionnen zijn erg leuk geworden en daarom willen we iedereen die geholpen heeft
ontzettend bedanken!!
De leerlingen van groep 1 t/m 3 gaan donderdagmiddag met hun lampion lopen bij de mensen van Lindestede.
Wij zullen buiten blijven en de cliënten zullen vanuit binnen ons bekijken.
Daarom moeten de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 3 voor woensdag 10 november een lampionnenstokje
(voorzien van naam) inleveren bij de juffen van groep 1 t/m 3.
Wij denken dat de kinderen en de oudere mensen het heel leuk zullen vinden!!

Danslessen
Vandaag zijn de danslessen voor groep 1 t/m 4 gestart in het speellokaal. Deze danslessen worden gegeven
door Eijer producties. De kinderen, juffen en dansjuf vonden het super leuk!! Volgende week weer en ze zullen
een optreden voor iedereen gaan verzorgen op woensdag 22 december! Wordt vervolgd!
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben vandaag hun tweede dansles (tango en chachacha) gehad van juf
Clarette. Het is leuk om te zien en leuk om te doen!!

Corona
Vanuit Comprix hebben wij als school het volgende ontvangen:
“Op dit moment is er nog niet zoveel veranderd voor de scholen. We onderzoeken nu de effecten van de
herinvoering van de 1,5 meter maatregel.
We constateren op veel scholen besmettingen van kinderen en/of ouders en personeel.
Basisregel is dat je thuis blijft bij klachten, maar dat je wel naar buiten/school mag (onder de voorwaarde dat je
gevaccineerd/immuun bent) als huisgenoten positief getest zijn.
Als er meer dan 3 kinderen in een groep besmet zijn gaat de hele groep in quarantaine”
Informatie over de extra maatregelen zie de bijlage.

Kanvas
Op obs Zuid hechten we veel waarde aan sociale veiligheid. We gebruiken daarom de Kanjertraining, om de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen en waar nodig te sturen.
We zijn begonnen met de Gouden Weken en geven nu elke week een les uit de Kanjertraining.
Om de ontwikkeling van de kinderen op sociaal gebied bij te houden, vullen we tweemaal per jaar het Kanvas
leerlingvolgsysteem in. Dit is in oktober/november en eind april. Aan de hand daarvan vinden gesprekken met alle
ouders plaats, om de resultaten en de ervaringen van ouders/leerkracht te delen. Wij ervaren dit als waardevolle
gesprekken!
De leerkrachten van alle groepen vullen komende weken een docentenvragenlijst in over elk kind. En zij vullen
ook een sociogram (relaties in de groep) per groep in vanaf groep 4.
Vanaf groep 5 vullen de kinderen ook een leerlingenvragenlijst in. Zo krijgen de leerkrachten een helder beeld
van hoe een kind zich voelt, gecombineerd met het beeld van de leerkracht.

Techniek
De afgelopen weken zijn er verschillende groepen bezig geweest met ons thema techniek. Groep 1, 2 en 4
hebben kennisgemaakt met programmeren van Make it Move vanuit het Friesland College.
Groep 7&8 heeft een les gekregen van het Linde College en zullen daar volgende keer heen gaan.
Verder hebben de groepen verschillende dingen gemaakt en onderzocht, bijvoorbeeld een ontwerp van een fiets,
mindstorms (programmeren van lego), enz. En een aantal leerlingen van groep 7&8 (degenen die gesolliciteerd
hebben) zullen donderdag 11 november beginnen met een bootje te bouwen.
En……….groep 4 t/m 6 gaan vrijdag 26 november met de bus naar het techniek museum in Hengelo. We hopen
met groep 7&8 naar NEMO in Amsterdam te gaan, maar daar hebben we verder nog niks over gehoord.
Kortom, we zijn met zijn allen druk bezig met techniek!!

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

Rapportgesprekken groep 1 t/m 8
Alle ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8 hebben in de week van 22 t/m 26 november 2021 een rapportgesprek
met hun groepsleerkracht(en). Dit gesprek zal veelal in het lokaal van de leerling plaatsvinden. Let op: Meester
Carsten zit ik het lokaal van groep 5/6 en Meester Paul zit op het leerplein (instructieruimte).
Hierin zullen we met elkaar spreken over de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling, dit volgens wij via
onze methode ‘Kanjertraining’ en het daarbij horende volgsysteem ‘Kanvas”.
De leerlingen van groep 5 t/m groep 8 hadden een aantal vragen over vriendschap en samenwerken ingevuld en
ook de leerkrachten hadden vragen over alle leerlingen uit hun eigen groep beantwoord.
De leerkrachten van groep 1 t/m 4 hebben vragenlijsten ingevuld over alle kinderen.
We verwachten hierbij alle ouders/verzorgers en vanaf groep 5 ook alle leerlingen!
Socialschools
Ouders/verzorgers van groep 1 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. Er zal dan gekeken worden naar andere mogelijkheden op de middag na
schooltijd.
Vanaf maandag 15 november (08.00 uur) kunt u zich inschrijven via Socialschools (u krijgt nog een reminder op
zondag 14 november), de periode van inschrijven duurt tot 19 november 2021 (08.00 uur).

