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NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2021-2022, nr. 9, 20 december 2021.

Peuterspeelzaal Doomijn
In deze nieuwsflits willen wij jullie graag bijpraten over de afgelopen periode. De periode tussen de herfstvakantie
en de kerstvakantie, die aan het eind van de deze week voor de peuters gaat beginnen.
Direct na de herfstvakantie zijn we begonnen met de herfst. We hebben gezien dat de bladeren aan de bomen
gingen verkleuren van groen naar geel rood en bruin en dat er heel veel
bladeren op de grond vielen. Ons hele plein lag vol met bladeren. Deze konden
we mooi in emmers, kruiwagens en in de kiep van de trekker verzamelen en
ergens anders op het plein weer uitstrooien.
Binnen hadden we een thematafel met daarin bladeren, eikels, kastanjes,
stukjes mos, takken klein en wat groter. Hier konden we mooi mee spelen en
ontdekken hoe iets voelt; hard, zacht, glad of stekelig zoals de bolsters van de
kastanjes.
Na de herfst hebben we een lampiongemaakt. Geoefend in het zingen van een
Sint Maarten liedje en geleerd hoe je langs de deuren kunt lopen met een lampion.
In deze periode is het altijd erg druk voor jonge kinderen want na Sint Maarten is het al snel tijd voor Sinterklaas.
Een periode die voor peuters vaak best spannend kan zijn. Sinterklaas heeft samen met Piet een bezoekje aan
ons gebracht en natuurlijk cadeautjes uitgedeeld.
En nu zijn we druk met Kerst. Samen met de peuters de kerstboom versierd. Zelf hebben de peuters een
kerstboom gemaakt en een kerstklok. We praten en zingen over Kerst en donderdag 23 december hebben we
een gezellige ochtend rondom onze mooi versierde kerstboom.
In november is Efrata 4 jaar geworden en is naar groep 1 gegaan waar ze inmiddels haar plekje gevonden heeft.
Irena is begonnen op 29 november en in januari start Nuvian.
Vanaf deze plaats willen wij iedereen een fijne Kerst toewensen en een heel gezond 2022.
Stijntje, Ingeborg en Tineke

Nieuwe leerling
Kayleigh, het zusje van Kyano uit groep 2 wordt 13 januari 2022 4 jaar en komt dan bij ons in groep 1. Ze is al
aan het proefdraaien. We wensen Kayleigh veel plezier in groep 1.

Kerstmis
We kijken terug op een fantastische kerstochtend. We hebben met zijn allen heerlijk ontbeten in de eigen klas,
spelletjes gespeeld, gegamed (FIFA en Mariokart) op de digitale borden, pizza's gemaakt en gegeten, enz.
Het was een heerlijke ontspannen en gezellige ochtend na een toch wel hectische tijd.
Iedere leerkracht heeft foto's en video's geplaatst van zijn of haar eigen groep op deze ochtend.
We willen de kerstcommissie bedanken voor het regelen van de boodschappen en de ouders/verzorgers die een
pizzarette hebben uitgeleend aan ons. Fantastisch!!

Noodopvang
Deze week (maandag t/m vrijdag) zijn we dicht en bieden we alleen noodopvang (zie eerdere mail) (maandag t/m
donderdag), alle kinderen hebben wat werk meegekregen en informatie over wat ze zouden kunnen doen in de
extra week kerstvakantie.

Oud papier
Dinsdagavond 7 december hebben de heren van het oud papier weer al het papier bij de weg opgehaald. Er
waren helaas door ziekte en quarantaine gevallen vele afmeldingen. Gelukkig waren er nog een tweetal mensen
die spontaan kwamen helpen. Bedankt Marnix en Bob. Zo hadden we toch nog genoeg mensen. En dat was
nodig ook, want er stond veel papier bij de weg. Verder willen we de heren van de skeelerbaan bedanken voor
het beschikbaar stellen van de parkeerplaats en het aandoen van het licht.
Verder willen we natuurlijk iedereen bedanken die dinsdag heeft geholpen!!!
De volgende keer halen we het oud papier weer op in het nieuwe jaar. Op dinsdag 11 januari 2022!!

Juf Zwaantje
Afgelopen donderdag was juf Zwaantje jarig! Ze is 60 jaar geworden. Die ochtend hebben we op het plein op het
podium voor haar gezongen.
De kleuters hadden een mooie feesthoed op en hadden voor haar een mooie kaart gemaakt. En juf Inge en Anja
hadden voor haar een prachtige feesthoed gemaakt die precies paste.
Van het team kreeg juf Zwaantje een prachtige slagroomtaart om thuis op te eten.
Het was een bescheiden leuk feestje en we vieren alle verjaardagen op een later moment van het jaar, zo kan
iedereen erbij zijn en dat maakt het feest een stuk leuker!!

Software estafette voor thuis
Sinds vorig schooljaar zijn wij in de groepen 4 tot en met 8 gestart met de nieuwe versie van de methode
Estafette.
Deze software biedt de kans om op een leuke speelse manier bezig te zijn met (begrijpend) lezen. Het betreft een
extra oefeningen ter ondersteuning van datgene dat op school aangeboden wordt.
Het leren lezen is een proces van kilometers blijven maken (oefenen, oefenen en oefenen). Naast het lezen van
woordjes en zinnetjes is deze software ook gewoon een goede en leuke oefening.
De Oefensoftware van Estafette bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Tekst lezen: De leerlingen kunnen oefenen met de teksten van de omnibus waarmee ze werken. Bij het lezen
van het hoofdstuk oefenen de leerlingen correct en vlot lezen met intonatie.
2. Oefenen met Vloeiend & vlot: De leerlingen kunnen oefenen met de Uitlegkaart, de Woorden- en Zinnenkaart
en met de Tekstkaart (van het streefniveau) van Vloeiend & vlot. Bij Vloeiend & vlot oefenen de leerlingen met
specifieke leesmoeilijkheden. Het onderdeel Flitsen is bedoeld om de leessnelheid te verhogen en het
woordbeeld te automatiseren.
3. Kruip in de huid van… Het onderdeel Kruip in de huid van… bevat per AVI-niveau 16 oefenteksten. Leerlingen
kunnen oefenen met lezen met intonatie.
4. Leesrapport: De leerling kan zijn Leesrapport altijd opvragen, zodat hij zijn eigen ontwikkeling kan bijhouden.
Alle leerlingen kunnen via MOO inloggen en vervolgens aan de slag met de oefensoftware van Estafette!
Veel plezier en succes!

GGD
Telefonisch spreekuur
Ouders en professionals kunnen op werkdagen gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Daar kunnen ze
alle opvoedvragen voorleggen aan een pedagoog, die advies geeft. De pedagoog kan ook doorverwijzen naar
een pedagoog in de buurt voor een persoonlijk gesprek. De pedagogen zijn bereikbaar van maandag tot en met
donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Op vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur op telefoonnummer 088 22
99 444.
Met vriendelijke groet,
Gelske Tjeerdsma
Pedagoog
Coördinator en coach LEFF Smallingerland
GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
( 088 229 9407 / 06 15129140
* G.Tjeerdsma@ggdfryslan.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.
Regio Zuidoost: Achtkarspelen, Weststellingwerf, Heerenveen

Bedankt
We willen hierbij iedereen bedanken voor alles wat jullie het afgelopen jaar hebben gedaan voor onze school.
Helaas hebben we dit schooljaar niet alles kunnen doen wat we graag wilden doen en ook konden we geen
ouders inzetten op school zoals we graag willen. Want dat is de kracht van onze school, we maken een prachtige
school met zijn allen! Toch hebben we het oud papier door kunnen laten gaan evenals heel af en toe een
luizencontrole. En de zakelijke ouderavond kon doorgaan. Helaas kon het tutorlezen en het tutor rekenen maar
een aantal keren plaatsvinden, maar toch erg belangrijk. Verder hebben we verschillende zaken proberen op te
pakken; versieren, schoolkrant, schoolbibliotheek, dansen, cultuur, vergaderingen van de OV, MR,
rapportgesprekken fysiek en online, enz. De wil was er bij iedereen, maar helaas mocht het niet op de manier
zoals wij graag willen. We hopen dat we na de kerstvakantie weer kunnen starten zoals we hopen.
We gaan ervoor!!!

Team, MR en OV van OBS Zuid wenst iedereen
prettige kerstdagen en een gezond 2022!!!!!

