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Doomijn
Met deze nieuwsflits willen wij jullie bijpraten over de periode tussen de voorjaars
vakantie en de meivakantie.
In deze weken zijn we druk geweest met het thema ‘voorjaar’. Wat gebeurt er als je
een zaadje van de zonnebloem in de grond stopt. Wat komt er dan uit de grond
omhoog. Een dun steeltje met een klein blaadje eraan. De potjes met de
zonnebloem stekjes zijn mee naar huis gegaan om ze daar in de volle grond te
zetten zodat ze daar verder kunnen groeien tot een mooie grote zonnebloem.
Verder hebben we nog tuinkerszaadjes op een nat wattenschijfje gestrooid en
gezien hoe dit ging groeien. Tuinkerszaad is lekker op een boterham met kaas.
De laatste weken hebben we een paasmandje gemaakt voor de paaseitjes die we mee naar huis mochten nemen
en voorgelezen uit het boek; ‘Dotties eieren’.
Dottie is super trots dat ze voor de eerste keer 6 eieren heeft gelegd en wil dit graag aan de andere dieren op de
boerderij laten zien. Helaas hebben de dieren geen tijd om naar de eieren van Dottie te kijken. Ze
zijn allemaal druk met hun eigen kleintjes, de eend met de kuikens, het varken met de biggetjes,
de hond met de puppy’s, het schaap met de lammetjes. Dottie
gaat verdrietig terug naar haar hok waar ze op de eieren gaat
zitten. Opeens hoort ze ‘KRAK’ ze schrikt erg, haar mooie eieren
gaan stuk. Maar wat is dat nu, er komen kuikentjes uit de eieren.
Dottie gaat super trots met haar kuikens naar buiten om ze aan de ander dieren
te laten zien. Alle dieren zijn erg blij voor Dottie.
Een mooi boek om voor te lezen en samen de mooie tekeningen te bekijken.
Op donderdag 14 april hebben we samen met de kleuters van groep 1 en 2 een
paasmorgen met diverse activiteiten gehad o.a. een eierkoek versieren, film kijken, en een mooie tekening
maken.
Nadat we de eierkoek hebben opgegeten zijn we allemaal naar Lindestede gelopen om
daar paaseieren te gaan zoeken. Er waren meerdere ouders die samen met ons mee
gegaan zijn om te helpen en te genieten van het zoeken naar de eieren die waren
verstopt door de Paashaas.
Het was een leuke ervaring voor ons en de peuters om samen met de kleuters bezig te
zijn met activiteiten voor Pasen. Nadat we terug waren bij de peuterspeelzaal konden
de peuters nog even buiten spelen of mee naar huis. Voor de peuters was het een hele
intensieve ochtend waar ze erg van hebben genoten en wij hebben genoten van de
vrolijke ene blije gezichten van de peuters.

Afscheid en welkom nieuwe peuters.
Djelynn is 4 geworden en naar groep 1 gegaan.
Welkom Bram. Bram is een nieuwe peuter hij speelt al een paar weken bij ons op maandag en donderdag hij
heeft zijn plekje tussen de andere peuters al aardig gevonden.
De komende 2 weken van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei is de peuterspeelzaal gesloten i.v.m. de
meivakantie.
Fijne vakantie met veel zon en mooi weer om buiten te kunnen spelen.
Juf Stijntje, Juf Ingeborg en Juf Tineke

Schoolvoetbal
Woensdag 13 april 2022 was het schoolvoetbaltoernooi van Weststellingwerf. Voor het eerst in 3 jaar tijd mocht
het weer plaatsvinden. Het was eigenlijk gepland op woensdag 6 april, maar vanwege het slechte weer was het
een weekje uitgesteld, wat een gelukje!! Want het was prachtig weer en iedereen was ook weer beter!
Onze school deed mee met een meisjesteam en een jongensteam. Het meidenteam zat in een zware poule en
helaas zijn alle wedstrijden verloren gegaan en werd er geen enkel doelpunt gemaakt. Dit hoort ook bij het leven,
omgaan met verlies. Alleen erg jammer dat ze geen doelpunt wisten te maken. Gelukkig was de sfeer goed en
was de coaching ook prima!! Marco en Ilona bedankt!!!
De jongens zaten in een hele leuke poule. Ze moesten 5 wedstrijden spelen en ze wonnen er 2, verloren er
eentje en speelden 2 keer gelijk. Door deze resultaten werden ze 2e in de poule en dat was net niet genoeg voor
een plek in de halve finale, want alleen de poulewinnaar ging door naar de halve finale. Wat ook mooi is dat ze
niet van de poulewinnaar hadden verloren. Klasse gedaan jongens!! Het was echt een teamprestatie!!
Ook hier was de sfeer erg goed en hierbij willen we ook Jeroen en Bert bedanken voor het coachen!!
We kijken met zijn allen terug op een fantastische dag en willen de jongens, de meiden, de coaches en al het
publiek bedanken voor het mede mogelijk maken van deze prachtige dag!! We kijken nu al uit naar het
schoolkorfbaltoernooi!!

Pasen
Dit jaar hebben de leerlingen van groep 1&2 (samen met de peuterspeelzaal Doomijn) paaseieren gezocht in de
prachtige beleeftuin van Lindestede (Meriant). Groep 1&2 en de peuters zochten op de ochtend, groep 3&4 op de
middag.
Mede met de hulp van ouders verliep onze wandeling super goed.
Daar aangekomen, hoorden we dat, er heel veel paaseitjes waren verstopt. Er waren maar liefst drie paashazen
die dit verzorgd hadden. En zelfs was er een groot gouden ei verstopt. Wie deze vond, verdiende een prijsje.
Tot slot was er voor alle kinderen nog een presentje en er kon nog geknuffeld worden met de paashaas en toen
gingen we weer terug naar school.
De kinderen waren moe maar, zeker voldaan. De bewoners vonden ons bezoek heel gezellig. En wij ook!! Jong
en oud heeft genoten. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
We kijken terug op een hele gezellige dag.
Wij willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze dag, in welke vorm, dan ook

Meivakantie
Onze meivakantie start op vrijdagmiddag 22 april 2022 en duurt t/m zondag 8 mei 2022.

Schoolkorfbal
Woensdag 11 mei 2022 is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi in Noordwolde. Er hebben zich veel kinderen
opgegeven om mee te doen. Fijn! De informatie staat als bijlage bij deze nieuwsflits.

Corpus
De kinderen van groep 5&6 zijn dinsdag 12 april naar Corpus in Leiden (Reis door de mens | CORPUS
(corpusexperience.nl)) geweest. Dit in het kader van ons thema Vlinders in je buik. Ze gingen met de bus heen en
hebben ook nog een bezoekje aan het strand bij Noordwijk gebracht. Het was een prachtige dag en de kinderen
hebben veel geleerd en genoten!!

Avondvierdaagse
De commissie Avond4daagse van FC Wolvega heeft de vergunning weer aangevraagd en gaat er weer voor na
2 jaar geen avond4daagse in Weststellingwerf !!!
De 68ste avondvierdaagse in Wolvega zal dit jaar worden georganiseerd van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni
2022. Dit is voor de groepen 1 t/m 8.
Groep 1&2 loopt alleen de slotavond (ongeveer 2 km). Groep 3 en 4 loopt de 5 km (alle avonden), groep 5 mag
kiezen uit het lopen van 5 of 10 km (alle avonden) en groep 6 t/m 8 (alle avonden) loopt de 10 km.
Meer informatie staat op de website van de avondvierdaagse: www.avond4daagsewolvega.nl
Informatie vanuit school ontvangt iedereen op donderdag 12 mei, daarin staat informatie over de opgave,
betaling, opgave begeleiding, enz. Dit zal de avond4daagsecommissie allemaal gaan regelen.
We zoeken nog mensen die het verkeer willen regelen, elke school moet minimaal 3 verkeersregelaar leveren.
Het betreft 1 avond het verkeer regelen. Geef je op bij Rik (directie.zuid@comprix.nl)

Koningsspelen 2022 – voel je fit:
Wat een geweldig mooie Koningsspelen hebben we gisteren gehad. Genieten van het mooie weer, de sportieve
activiteiten en natuurlijk de actieve jongens en meiden die straalden op het complex van skeelerbaan Lindenoord.
Een geslaagde ochtend waarbij de leerlingen van groep 1 t/m 3 in groepjes onder leiding van een ouder of
leerkracht langs de onderdelen gingen. De leerlingen van groep 4 t/m 8 hadden de vrijheid om zelf te bepalen
langs welk onderdeel ze wilden gaan, op deze manier zijn we ook heerlijk bezig met Dalton en laten we de
leerlingen vrij in hun keuzes.
Daarnaast konden we ook genieten van springende en stuiterende leerlingen op springkussens en stormbanen.
Voor groep 1 t/m 3 was er een springkussen in de vorm van een piratenschip. Voor groep 4 t/m 8 was er de
mogelijkheid om in een pannakooi te voetballen of over de stormbaan heen te vliegen.
We willen skeelerbaan Lindenoord hartelijk bedanken voor de mogelijkheid om gebruik te maken van alle
faciliteiten op de skeelerbaan. Ook willen we alle ouders graag bedanken voor het assisteren tijdens deze
ochtend. Tot slot willen we ook Jos Vreeling en Peter (man van juf Inge) bedanken voor het ophalen en
terugbrengen van het springkussen en de stormbaandelen.

VAKANTIES & VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
Dit is het vastgestelde vakantieschema van het schooljaar 2022-2023, dit is gisteren in de MR vergadering
vastgesteld en vorige week in de teamvergadering besproken.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15-10-2022
t/m
23-10-2022
24-12-2022
t/m
08-01-2023
25-02-2023
t/m
05-03-2023
07-04-2023
t/m
10-04-2023
27-04-2023
29-04-2023
t/m
07-05-2023
05-05-2023 (valt in de meivakantie)
18-05-2023
28-05 2023
t/m
29-05-2023
22-07-2023
t/m
03-09-2023

Wij hebben voor volgend schooljaar (2022-2023) gekozen voor
2 weken meivakantie, van 24 april t/m 7 mei 2023.
In 8 jaar tijd moeten de leerlingen 7520 uren hebben gedraaid. Wij draaien met ons continurooster in 2022-2023
veel meer uren. Namelijk 7932, dus 412 uur teveel. Als je dit deelt door 8 jaar, dan kun je 51,5 uur per jaar extra
inzetten als vrije dagen. Dit geldt natuurlijk alleen voor de komende groep 1.
Elke groep heeft een ander aantal uren te besteden, dit ligt aan het verleden (stakingen, minder uren i.v.m.
coronarooster, studiedagen, vakanties, enz.).
Op obs Zuid Wolvega hebben wij deze variabele uren als volgt ingedeeld;
Groep 1 t/m 8
- Vrijdagmiddag 23 december 2022 (vanaf 12.30 uur)
- Maandag 6 februari 2023 (dossierdag)
- Maandag 24 april, dinsdag 25 april, woensdag 26 april en vrijdag 28 april 2023
(i.v.m. 2 weken meivakantie)
- Vrijdag 19 mei 2023 (na Hemelvaart)
- Maandag 12 juni 2023 (dossierdag)
- Vrijdagmiddag (vanaf 12.30 uur) 21 juli 2023 (vakantie)
En er is nog ergens een personeelsdag op een woensdag in maart 2023. Op dit moment is het nog niet bekend
welke woensdag dat is. Deze woensdag wordt nog ingepland door Comprix, de leerlingen zijn dan vrij.
En groep 8 zal nog een aantal vrije dagen extra krijgen (dit i.v.m. de vele uren die ze in het verleden hebben
gemaakt). Deze zullen we waarschijnlijk inzetten na de musical (datum nog niet bekend) en na schoolreis (datum
nog niet bekend).

