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Nieuwe leerling
Rosa-Lynn is afgelopen maandag bij ons in groep 1 begonnen. We wensen Rosa-Lynn veel succes en plezier bij
ons op school!

Oud papier
Afgelopen dinsdag hebben de heren van het oud papier weer het oud papier bij de weg opgehaald. Er lag dit keer
wat meer dan gebruikelijk. Het was weer een gezellige avond en we willen de heren en Jochem natuurlijk
ontzettend bedanken voor hun inzet!! De volgende keer dat we oud papier op gaan halen is op dinsdag 14 juni
(NIET op dinsdag 7 juni i.v.m. de avondvierdaagse).

Luizenpluis
Afgelopen woensdag hebben een aantal dames van de luizencommissie weer geplozen. Er werd een enkele luis
en neet gevonden. De desbetreffende ouders/verzorgers zijn op de hoogte gebracht. Dames bedankt voor het
pluizen!!

Schoolkorfbaltoernooi
Wat hebben we gistermiddag genoten van een
sportieve middag op het korfbalveld in Noordwolde.
Het team van de kampioenspoule van groep 3/4 is
kampioen van Weststellingwerf geworden. We hebben
onze titel uit 2019 met succes verdedigd!!! Super
gedaan jongens en meiden!!!
In de niet kampioenspoule van groep 3/4 hebben we
ook 2 eerste prijzen gehaald. Ook ontzettend knap.
De andere teams hebben ontzettend hun best gedaan
en tweede, derde of vierde in de (kampioens) poule. En
natuurlijk zijn we ook trots op deze teams, want het
waren spannende wedstrijden!!!
Jongens en meiden, we zijn trots op ALLE teams en
willen jullie bedanken voor jullie inzet. Dit geldt ook voor
de coaches, de ouders/verzorgers die hebben gereden
en de kledingcommissie!! En natuurlijk willen we SIO
ook bedanken voor de gastlessen!! Zonder jullie hulp en inzet hadden we niet zo'n mooie middag gehad!! Meer
foto’s staan op socialschools.

Route 8
Gisteren hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets (Route 8) gemaakt. Ze weten al naar welk niveau en
welke school ze gaan, maar soms komt uit de eindtoets een hoger niveau, dan moeten we als school
heroverwegen. Dat betekent dat we samen met de leerling en ouders/verzorgers gaan kijken wat wijsheid is.
Hoger uitstromen op basis van de eindtoets, of juist niet? Komt uit de eindtoets een lager niveau dan eerder
geadviseerd? Dat maakt niet uit, je stroomt dan uit op het niveau wat eerder geadviseerd is. Het was een lange
toets, maar gelukkig wel adaptief. Iedereen heeft goed zijn best gedaan en een positief gevoel erover.

Ouderenquête
Onze school wil voortdurend werken aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. U bent, samen met
de leerkrachten en de leerlingen, een belangrijke partner om ons onderwijs mee af te stemmen.
Op 16 mei 2022 verschijnt de ouder tevredenheidspeiling van OBS Zuid Wolvega, u heeft de tijd t/m 3 juni om
het in te vullen.
Iedereen heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen met de website en de inloggegevens.
Wat is de ouder tevredenheidspeiling?
De ouder tevredenheidspeiling is een vragenlijst over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op onze
school. We willen graag weten hoe u over verschillende onderwerpen denkt en welke waardering u er aan geeft.
Uw mening is voor ons als school van groot belang. U vult de vragenlijst in voor één kind binnen uw gezin.
Vanzelfsprekend vult u de vragenlijst anoniem in.
Heeft u nog vragen? Neem even contact op met Rik.
Ook het personeel vult een enquête in over de school, deze gegevens worden ook gebruikt om het onderwijs te
verbeteren op onze school.

Kiekhuus
De kinderen van groep 3 zijn donderdagochtend op bezoek geweest in het Kiekhuus in Wolvega. Dit in het kader
van het Veerkieker project (heemkunde). Het was erg leuk en zeker de moeite waard. De kinderen gaan nog iets
maken o.l.v. een schilder. Wordt vervolgd!!!

Formatie 2022-2023
Elke school krijgt op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober van het jaar ervoor formatie. Formatie is eigenlijk
het aantal uren per school waarvoor je leerkrachten kunt inzetten. Als je krimpt, krijg je minder uren en zouden er
misschien mensen moeten vertrekken uit je team. En/of zou je groepen moeten combineren.
Als je groeit, krijg je meer uren om meer leerkrachten aan te trekken of om banen van leerkrachten uit te breiden.
En kun je de groepen kleiner maken. De formatie van komend schooljaar (2022-2023) is gebaseerd op de
teldatum van 1 oktober 2021, toen hadden we 121 leerlingen op onze school. Dat betekent dat we meer formatie
krijgen dan het jaar ervoor (toen hadden we op teldatum 120 leerlingen).
We gaan komend schooljaar met 5 groepen werken. De leerlingenaantallen zijn een goede schatting, maar er
kan in de loop van de tijd iets veranderen, door eventuele doublures, nieuwe aanmeldingen en verhuizingen.
Aangezien we nog zicht hebben op alle gelden die we nog gaan ontvangen van het ministerie (NPO gelden),
hebben wij de formatie nog niet rond. U hoort de komende periode de definitieve formatie voor komend
schooljaar.

MR verkiezingen
Namens de MR stuur ik u de informatie over de aankomende MR verkiezingen door (zie bijlage). Wendy Krol is
aftredend en niet herkiesbaar en vandaar dat er een vacature in de MR oudergeleding is ontstaan.
Met vriendelijke groeten, MR OBS Zuid Wolvega

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. Elke avond start om 18.00 uur en het duurt ongeveer een uur (5 km) en 1
uur en 45 minuten (10 km).
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
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)
U heeft gisteren allemaal een opgavebrief ontvangen van de avondvierdaagsecommissie.

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).

