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Luizenpluis
De dames van de luizenpluis zijn vorige week weer langs gekomen om te pluizen. Dit keer de leerlingen van
groep 1 t/m 3 en kinderen uit de andere groepen die vorige keer ziek waren. Het was zeker de moeite waard,
want er zijn veel luizen en neten gevonden. De desbetreffende ouders/verzorgers zijn op de hoogte gebracht.
Dames bedankt!!

Ouderenquête
De uitslag van de ouderenquête is binnen. 32 van de 88 gezinnen hebben de moeite genomen om de enquête in
te vullen, dat is voldoende respons! Hiervoor dank!! In de bijlage staat de samenvatting van de uitslag.
Het gemiddelde was een 3,50 (3 is de norm en 4 de maximale score).
In het team en ook in de MR zullen we de verschillende onderdelen goed bespreken. Zo kunnen we ons
onderwijs en onze school nog beter maken.

CITO Toetsen
T/m eind 17 juni worden de Cito LOVS toetsen weer afgenomen bij groep 3 t/m 7
Twee keer per jaar in januari/februari en juni worden deze methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Methode
onafhankelijk wil zeggen dat deze toetsen gebruikt worden naast alle methodes. Scholen zijn verplicht om de
ontwikkeling van hun leerlingen op een objectieve manier in beeld te brengen en te volgen.
De citotoetsen meten naast het niveau van de leerling ook het groepsniveau en het schoolniveau. Aan de hand
van het aantal goede antwoorden komt er een vaardigheidsscore uit. Deze vaardigheidsscore hoort bij een
bepaald niveau. Zo kunnen wij als leerkrachten zien op welk niveau uw kind presteert in vergelijking tot de
‘gemiddelde” Nederlandse leerling. De vaardigheidsscores gebruiken we ook om de vooruitgang te meten. Dit is
van groot belang. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat de leerlingen steeds op hun niveau stappen vooruit
maken. Wij spreken dan van groei, de vaardigheid score gaat in punten vooruit.
Na de afname gaan we de resultaten goed bekijken. Dat noemen we analyseren. We gaan dan onderzoeken hoe
bijvoorbeeld de groepen de cito reken toets gemaakt hebben. We bekijken dan welke onderdelen de leerlingen
lastig vinden en welke juist heel goed gaan.
Hieruit ontstaan dan weer verbeterplannen. Op deze manier spelen we in op de ontwikkeling van zowel
individuele leerlingen als de groep. We nemen cito toetsen af voor technisch lezen, leestempo, AVI, begrijpend
lezen, spelling en rekenen. En bij groep 7&8 ook werkwoordspelling.
Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen deze toetsen in alle rust kunnen maken, zodat leerlingen
zich goed kunnen richten op een toets. De leerkrachten zorgen voor een ontspannen sfeer. We gaan ervan uit
dat alle kinderen gewoon hun best doen.

Rapportgesprekken
In de week van 4 t/m 8 juli 2022 organiseren wij de gezamenlijke contactmomenten voor de ouders/verzorgers
van groep 1 t/m 7.
Wij verwachten hierbij alle ouders/verzorgers, ook verwachten wij hierbij de leerlingen van
groep 5 t/m 7.
Social schools
Ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7 worden door de leerkracht van uw kind uitgenodigd via social schools.
U kunt dan zelf een tijdstip aangeven wat u het beste uitkomt. Dit kan onder schooltijd zijn, maar ook erna. 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.
Vanaf maandag 27 juni (08.00 uur) zult u dit zien in social schools, de periode van inschrijven duurt t/m 1 juli
2021.

Formatie is definitief!
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 ietsje meer
formatie krijgen dan het jaar ervoor (toen hadden we op teldatum 120 leerlingen).
We werken vanaf volgend schooljaar met de volgende (combinatie) groepen, groep 1,groep 2, groep 3, groep 4,
groep 5/6 en groep 7/8.
We starten met 24 kleuters in groep 1&2 (wat we nu weten) en zullen de groepen splitsen waar dat kan. Net zoals
we sinds januari 2022 hebben gedaan.
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A = Juf Anja
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Juf Marianne werkt elke maandag (hele dag) en woensdag (hele dag) aan haar I.B.- taken.
Meester Jan werkt op 3 dagen (maandag, dinsdag en woensdag).
Meester Rik werkt volledig.

NPO gelden
Vanuit de regering krijgt elke school een extra budget voor komend schooljaar. Hieronder staat uitgelegd waarom
de regering dit doet.
Het onderwijs heeft te maken met de coronacrisis. Dat heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren.
Sommigen hebben een leervertraging opgelopen of zijn minder gemotiveerd geraakt. Anderen hebben juist een
groeispurt gemaakt. Hoe dan ook, leerlingen en studenten verdienen alle kansen op volwaardig onderwijs en een
goede toekomst, ondanks corona.
Het Nationaal Programma Onderwijs geeft ondersteuning aan leerlingen en scholen om vertragingen te beperken
en in te halen. De regering besteedt hiervoor de komende tweeënhalf jaar € 8,5 miljard extra aan het onderwijs.
Door de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden kunnen we de plannen die we altijd hebben nog beter tot
uitvoer brengen.
En omdat we extra in willen zetten op begrijpend lezen, woordenschat en rekenen komend schooljaar, kunnen wij
door de NPO gelden een extra leerkracht aanstellen die met woordenschat aanleren en begrijpend lezen heel
veel ervaring heeft.
Juf Manon zal op maandagochtend, dinsdag en donderdag kleine groepjes NT2 leerlingen (leerlingen die
Nederlands als Tweede taal hebben, buitenlands komaf) begeleiden m.b.t. begrijpend luisteren, (technisch)
lezen, rekenen en woordenschat. Dit zullen leerlingen uit groep 1 t/m 3 zijn.
Meester Paul zal hetzelfde gaan doen als juf Manon en zal dit op maandag en donderdagmiddag doen. En op de
dinsdag (om de week). Dit zullen leerlingen uit groep 4 t/m 8 zijn.
Zo hebben de andere leerkrachten de tijd om in kleine groepjes de andere leerlingen les te geven m.b.t.
begrijpend lezen, rekenen, (begrijpend) luisteren en woordenschat.
Zo krijgt elke leerling de uitdaging en aanbod dat passend is bij zijn of haar ontwikkeling.
Meester Paul zal volledig werken en dit gaat hij komend schooljaar doen:
Maandag;
ondersteuning in groep 4 t/m 8 (zie hierboven)
Dinsdag;
gymles groep 1 t/m 8 (om de week, andere week geeft Timo gymles)
Dinsdag;
ondersteuning in groep 4 t/m 8 (zie hierboven) als Timo gymles geeft
Woensdag;
groep 5/6, zodat meester Carsten bezig kan met zijn rekenbeleidsplan en met administratieve
werkzaamheden
Donderdag;
op de ochtend groep 7/8, zodat meester Chris bezig kan met zijn taal/spellingsbeleidsplan en met
administratieve werkzaamheden
Donderdag;
op de middag met ICT taken en zijn eigen administratie
Vrijdag;
gymles groep 1 t/m 8.
We zijn heel blij met dit plaatje en we zijn blij dat we meester Paul en juf Manon kunnen behouden. Ook juf
Danielle heeft een baan gekregen, alleen kunnen we nu nog net vertellen op welke school dat is. Maar wel
gefeliciteerd juf Danielle!!

Vrijwilligersavond (BBQ)
Na het grote succes van vorige schooljaren (2017, 2018 en 2019) houden we vrijdagavond 8 juli voor het eerst in
3 jaar weer een vrijwilligersavond voor alle ouders/verzorgers die dit schooljaar op wat voor manier dan ook iets
voor onze school hebben gedaan. Want wij vinden het erg leuk en super belangrijk om iedere vrijwilliger in het
zonnetje te zetten. Want met zijn allen maken we van OBS Zuid een prachtige school.
Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld, oud papier lopers, luizencommissie, pleincommissie, tutorlezen, tutor
rekenen, versiercommissie, rijden met uitjes, OV, MR, schoolkorfbal, schoolvoetbal, Koningspelen, helpen bij
lezen, schoonmaken, helpen bij topondernemers, enz.
Het begint om 19.00 uur en het wordt een gezellige BBQ op het schoolplein (bij mooi weer) of in de school (bij
slecht weer). Het is alleen bedoeld voor ouders/verzorgers, vrijwilligers, dus niet voor kinderen!
We werken deze avond wel met opgave i.v.m. het bestellen van het eten en drinken!
Je kunt je opgeven bij Rik (directie.zuid@comprix.nl). Je kunt je opgeven tot maandag 4 juli!
We hopen dat er veel mensen komen!!!!

Avondvierdaagse
We kijken met zijn allen terug op een prachtige avondvierdaagse. Het was woensdag erg nat, maar we lieten ons
niet kisten. Super gedaan iedereen!! Er is veel gezongen en gelopen!
Vanavond is het defilé en dat is voor iedereen best spannend. Want de kinderen van groep 1 t/m 3 hebben nog
nooit gelopen en voor de groepen 4 t/m 8 is het alweer 3 jaar geleden.
De kinderen van groep 0 en 1 (en begeleiding) vertrekken om 19.00 uur vanaf het Linde College, hier zullen juf
Inge en juf Anja de kinderen opwachten. Juf Inge blijft en juf Anja loopt mee.
De kinderen van groep 2 (en begeleiding) vertrekken om 18.15 uur vanaf het FC Wolvega terrein, juf Zwaantje zal
ze opwachten. Juf Zwaantje loopt ook mee.
De kinderen van groep 3 t/m 5 (de 4 avonden 5 km) (en begeleiders) vertrekken om 18.15 uur vanaf het FC
Wolvega terrein. Juf Danielle en Leonie zullen ze opwachten. Juf Danielle loopt mee.
De kinderen van groep 5 t/m 8 (de 4 avonden 10 km) (en begeleiders) vertrekken om 18.15 uur vanaf het FC
Wolvega terrein. Meester Rik en Mirjam zullen ze opwachten. Meester Rik loopt mee.
De route van het defilé staat op de website van de avondvierdaagse Wolvega (Avond4daagse Wolvega -)
We willen alvast de avondvierdaagsecommissie, de kledingcommissie en de ouders/verzorgers die mee hebben
gelopen als begeleiding ontzettende bedanken!! Zonder jullie hulp was het niet zo’n mooi feest geworden!!!

Oud papier
Dinsdag 14 juni wordt het oud papier weer bij de weg opgehaald. Zet u het om 18.00 uur weer bij de weg? Alvast
bedankt!

Schoolreizen
Groep 1&2
Groep 1&2 gaat maandag 20 juni op schoolreis naar de Drentse Koe in Ruinerwolde (www.drentsekoe.nl), het
programma en verdere informatie krijgen de ouders nog.
Groep 3
Groep 3 gaat dinsdag 21 juni naar Dinoland in Zwolle (www.dinoland.nl), het programma en verdere informatie
krijgen de ouders nog.
Groep 4 t/m 6
Groep 4 t/m 6 gaat vrijdag 8 juli naar de Alde Feanen in Earnewald
(www.np-aldefeanen.nl/ontdekken/schooreisjes), het programma en verdere informatie krijgen de ouders nog.
Schoolreis groep 7&8
Groep 7&8 gaat woensdag 22 juni t/m vrijdag 24 juni op schoolreis naar Ameland (molenwiek-ameland.nl), het
programma en verdere informatie krijgen de ouders nog.
De gezinnen die gebruik maken van de stichting Leergeld van de gemeente hoeven deze rekening niet in te
dienen bij de stichting. De rekening wordt rechtstreeks ingediend door de penningmeester van de OV bij de
stichting. De rekeningen zijn afgelopen verstuurd!
Team, MR en OV OBS Zuid Wolvega.

VAKANTIES & VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
(een aanpassing in het groen en vrije dagen voor groep 7&8)
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
Donderdag 29 september (studiedag Utrecht) en vrijdag 30 september (dossierdag)
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.

Groep 7
Donderdag 29 juni 2023 na schoolkamp Taribush (26 t/m 28 juni 2023)
Groep 8
Donderdag 29 juni 2023 en vrijdag 30 juni 2023 na schoolkamp Taribush (26 t/m 28 juni 2023).
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.
Alle dagen staan al in de agenda van Socialschools.

