Praktische informatie odbs de Zuid-Wester, schooljaar 2021-2022.
Belangrijke praktische informatie voor de start van het schooljaar 2021-2022 en voor nieuwe ouders.
Dit is een bijlage bij de schoolgids, hierin staat alle informatie over de visie en werkwijze van de
school. De schoolgids is te vinden op de website van de school.

Telefoneren met school.
De school is telefonisch bereikbaar op de volgende tijden:
• ’s morgens van 8.00 – 8.30 uur
• in de pauze van 10.15 - 10.30 uur
• tijdens de middagpauze van 12.15 – 12.30 uur
• na schooltijd vanaf 14.00 uur

Ziekmelding en afwezigheid leerling.
Indien uw kind ziek is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, telefonisch, aan de school doorgeven.
Heeft uw kind een andere afspraak waardoor hij niet (op tijd) op school kan komen, zorg dan dat de
leerkracht dit ruim van te voren weet. W willen u vragen om deze afspraken zoveel mogelijk buiten
schooltijd te maken.

Aanwezigheid directie.
Unit Directeur Janet Meijer is op dinsdag en vrijdag op onze school aanwezig. Daarnaast is zij
telefonisch bereikbaar, of via de mail.
Adjunct Hans Westerhof is op maandag en dinsdag aanwezig op de Zuid-Wester.
Op de andere dagen zijn zij als unit-directeur en de adjunct verbonden aan andere scholen in
Zuidlaren (Zuid-Wester of de Schuthoek). Bij afwezigheid zijn de leerkrachten het aanspreekpunt.
Onze intern begeleider Aleid Saaltink werkt op dinsdag en woensdag op onze school.

E-mail
Minder dringende zaken kunnen ook via de e-mail gecommuniceerd worden. We nemen dan (indien
gewenst) zo spoedig mogelijk contact met u op.

Groepsindeling.
De leerkrachten zijn dit schooljaar als volgt over de groepen verdeeld:
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Naast de leerkrachten zijn de volgende medewerkers ingezet:
Aleid Saaltink, intern begeleider: elke dinsdag en woensdag aanwezig.
Liesbeth Boerema, onderwijsondersteuner: elke maandag t/m donderdag aanwezig.
Linda Kuntz, onderwijsondersteuner: elke dinsdag en donderdag aanwezig.
Helen Jakobs, onderwijsondersteuner: elke donderdag aanwezig.
Harry de Vries, vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Schooltijden.
Wij werken met een continurooster. Vanaf 8.20 uur is de school voor de leerlingen open en mogen
de kinderen naar hun klas gaan, of (vanaf groep 3) op het plein blijven tot de bel gaat om 8.25 uur.
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Vriendelijk verzoek namens alle leerkrachten en leerlingen:
Zorg er voor, dat de kinderen steeds tijdig op school aanwezig zijn, zodat de lessen ongestoord om
8.30 uur kunnen beginnen!

Vakantie- en margedagen.
In het overzicht de schoolvakanties en de margedagen op een rijtje.
Kinderen gaan in een schooljaar meer uren naar school dan ze wettelijk verplicht zijn. Deze marge
kan de school gebruiken om kinderen vrij te geven, terwijl het schoolteam een vergader- of
cursusdag heeft. Dit noemen we een margedag.
Gedurende het schooljaar gebruikt het team deze dagen/dagdelen om te kunnen vergaderen over
speciale onderwijskundige thema’s, voorbereiden van rapporten of bijvoorbeeld de 2-jaarlijkse
Daltonconferentie bij te kunnen wonen.

Vakantiedata

Van

Tot en met

1e reguliere schooldag

Maandag 23 augustus 2021

Herfstvakantie

Maandag 18 oktober 2021

Vrijdag 22 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021

Vrijdag 07 januari 2022

Voorjaarsvakantie

Maandag 21 februari 2022

Vrijdag 25 februari 2022

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

Vrijdag 15 april 2022

Maandag 18 april 2022

Koningsdag

Woensdag 27 april 2022

Meivakantie

Maandag 25 april 2022

Vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaartweekend

Donderdag 26 mei 2022

Vrijdag 27 mei 2022

2e Pinksterdag

Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

Maandag 18 juli 2022

Margedagen / scholingsdagen
(Alle leerlingen zijn deze dag vrij)
Dinsdag 14 september 2021
Vrijdag 8 oktober 2021
Woensdag 3 november 2021
Maandag 6 december 2021
Donderdag 20 januari 2022
Donderdag 10 februari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Donderdag 14 april 2022
Donderdag 23 juni 2022
Vrijdag 24 juni 2022

Vrijdag 26 augustus 2022

Overige dagen
Vrijdag 24 december 2021
alle groepen om 12:00 uur vrij.
Vrijdag 18 februari 2022
Alle groepen vrij
Vrijdag 15 juli 2022
Alle groepen vrij

Nieuwsbrief, Website.
De Nieuwsbrief is onze tweewekelijkse informatiebrief, deze wordt digitaal verzonden.
Hierin melden we wijzigingen op het jaarrooster, nieuws uit de groepen en verslagen van wat er
gebeurt op school. Mailadressen waarop u deze wilt ontvangen kunt u doorgeven via de mail.
Op onze website kunt u meer informatie vinden omtrent onze school.

Vakken met een vakdocent.
Gymnastiek.
De gymnastieklessen voor groep 3 t/m 8 vinden plaats in de gymzaal aan de Goudenregenlaan. Deze
worden gegeven door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Harry de Vries.
 Groep 3/4: dinsdag van 13.15 tot 14.00 en vrijdag van 11:15 tot 12:00
 Groep 5/6: dinsdag van 11.45 tot 12.30 en vrijdag van 13:15 tot 14:00
 Groep 7/8: dinsdag van 12.30 tot 13.15 en vrijdag van 12.30 tot 13:15
• Groep 5/6 en 7/8 gaan beide dagen op de fiets naar gym!
• Groep 3/4 loopt naar gym. Ze gaan op beide dagen vanuit de gymles naar huis of de BSO.
• Groep 5/6 kan op vrijdag vanuit de gymles naar huis.

Gymkleding.
Gymkleding groep 3 t/m 8: T-shirt, broekje (gympakje), gymschoenen met een stevige zool. Na de
gymles wordt door alle leerlingen snel gedoucht, deodorant mag gebruikt worden indien het door
een roller opgebracht wordt (geen verstuiver i.v.m. astma).
Indien douchen om medische of religieuze redenen niet mogelijk is, dan dit graag melden aan de
groepsleerkracht.
Gymkleding kleuters: hemd en onderbroek, gymschoenen zonder veters met een ruwe zool. Graag
de schoenen voorzien van naam! De schoenen blijven op school.

HVO/GVO.
In het schooljaar 2021– 2022 worden er aan groep 7/8 lessen HVO (Humanistisch Vormings
Onderwijs) gegeven door Han Mulder. Groep 5/6 krijgt dit jaar weer GVO-lessen (Godsdienstig
Vormings Onderwijs), gegeven door Marjan van der Glind.
We gaan ervan uit dat alle leerlingen aan deze lessen deelnemen, tenzij een godsdienstige
overtuiging dit belemmert.

Feesten en vieringen.
Ieder schooljaar hebben we een aantal jaarlijks terugkerende vieringen. Gezamenlijke vieringen
vinden vaak plaats in de gemeenschappelijke ruimte. Bij een aantal vieringen worden de leerlingen
verdeeld over groepjes met een gemengde samenstelling (van groep 1 t/m 8). De kinderen leren
elkaar hierdoor o.a. goed kennen en de oudere kinderen voelen zich verantwoordelijk voor de
jongere kinderen. Dit komt de sfeer op school ten goede.
Jaarlijks terugkerende vieringen zijn o.a.: Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst.

Zuid-Wester Show.
Regelmatig presenteren de groepen zich aan elkaar tijdens de Zuid-Wester Show. Zij laten zien en
horen, waar ze zich in de afgelopen periode mee bezig hebben gehouden. In verband met Corona
hebben we voor dit schooljaar besloten om 2x een Zuid-Wester show te organiseren zonder
aanwezigheid van de ouders. Zo gauw de mogelijkheden daar wel weer ruimte voor geven, zullen we
dat aan u melden.

Ouderhulp.
In de nieuwsbrief worden regelmatig oproepen voor ouderhulp geplaatst voor allerlei verschillende
activiteiten, ouderhulp is bijvoorbeeld nodig bij:
Handvaardigheid, Klussen op school, Schoonmaakavonden, Taal/lees/documentatiehoek,
Sporttoernooien , Begeleiding en rijden bij schoolschaatsen
Begeleiding en/of rijden bij overige activiteiten etc.
De leerkrachten stellen deze hulp zeer op prijs.

Regels en afspraken.
Regels en afspraken zijn er om iedereen een plezierige en veilige omgeving te kunnen bieden. U vindt
ze hier in alfabetische volgorde.

Etui.
Iedere leerling krijgt in groep 3 een gevulde etui. Deze nemen ze na de zomervakantie in iedere
groep weer mee en wordt dan op school weer aangevuld.

Fruit en lunch.
We zijn een ‘Gezonde School’. In alle groepen is er ’s ochtends omstreeks 10.00 uur een fruitkring.
Voor deze fruitkring kunt u uw kind fruit en drinken (zonder koolzuur) meegeven. Wilt u om
onduidelijkheden en verlies te voorkomen ervoor zorgen, dat bakjes en bekers voorzien zijn van
naam. Wij zijn om logopedische redenen geen voorstander van zogenaamde ‘tuit’- of bidonbekers.
De kinderen eten samen een lunch in de klas. Wilt u daarvoor een apart bakje met een gezonde
boterham en gezond drinken meegeven?

Halen en brengen.
Het spreekt vanzelf, dat (vooral) de jongere kinderen nog dagelijks gehaald en gebracht worden.
Wanneer u uw kind brengt, kunt u uw kind via de eigen ingang naar de klas brengen (deur open om
08.20).
Als u uw kind komt ophalen, verzoeken we u op het plein te wachten tot uw kind naar buiten komt.
Wilt u bij regen de uitgang niet blokkeren? Denkt u ook even aan het juist parkeren van de auto?
Onze buren hebben frequent overlast van foutparkeerders (ook voor heel even).
* Tijdens de Coronaperiode zijn de afspraken m.b.t. brengen en halen aangepast. U kunt ze op school
navragen.
Koptelefoon
Vanaf groep 3 heeft elke leerling i.v.m. hygiëne een eigen koptelefoon (graag voorzien van naam)
nodig m.b.t. het werken op de computer. Veel leerstof wordt auditief aangeboden.

Koptelefoon.
Vanaf groep 3 heeft elke leerling i.v.m. hygiëne een eigen koptelefoon (graag voorzien van naam)
nodig m.b.t. het werken op de computer. Veel leerstof wordt auditief aangeboden.

Opruimzak/vak bij de kapstok.
De leerlingen van groep 1/2 gebruiken de luizenzak nu als opbergzak voor de jas en andere
kledingstukken. Voor de kinderen van groep 3-8 is er voor elk kind een opruimvak bij de kapstokken.

Sloffen/gymschoenen.
Tussen de herfstvakantie en Pasen lopen de leerlingen op sloffen in de school.De kinderen van groep
1/2 lopen op gymschoenen.

Traktaties.
Kinderen, die jarig zijn, mogen trakteren. Wij vragen u een gezonde (liefst voorverpakte) traktatie te
bedenken. Vraag de groepsleerkracht naar eventuele allergieën.

Verkeersregels.
Het onderwijzend personeel heeft de taak de kinderen de juiste verkeersregels bij te brengen en zij
zien er dan ook, indien mogelijk, op toe, dat de kinderen op de juiste plaats oversteken, op het
fietspad fietsen (en niet op het voetpad) of het trottoir gebruiken als voetganger. Verder is het niet
toegestaan te fietsen (of te steppen) vanaf de hekken vooraan de weg naar het schoolplein en op het
plein zelf. Wij stellen het zeer op prijs, als ook de ouders het goede voorbeeld geven.

MR:
De Medezeggenschapsraad (MR) is een officieel inspraakorgaan binnen de school. Onze MR bestaat
uit 3 ouders en 3 personeelsleden. U kunt contact op nemen met de MR via het volgende mailadres:
mr.zuidwester@stichtingbaasis.nl

OV:
Naast de MR functioneert er op onze school ook een oudervereniging. De OV is betrokken bij het
organiseren en ondersteunen van activiteiten op school. U kunt contact opnemen met de OV via het
volgende mailadres: ov.zuidwester@stichtingbaasis.nl
Belangrijke (mail)adressen.
o.d.b.s. de Zuid-Wester, Schipborgerweg 97a, 9471 PS Zuidlaren. Tel.050-4091658
Janet Meijer (Unitdirecteur) j.meijer@stichtingbaasis.nl
Hans Westerhof (adjunct) h.westerhof@stichtingbaasis.nl
Aleid Saaltink (intern begeleider) a.saaltink@stichtingbaasis.nl
Gerda Broekema (groep 1/2) g.broekema@stichtingbaasis.nl
Heleen Hogenboom (groep 1/2) h.hogenboom@stichtingbaasis.nl
Stefan Kooistra (groep 3/4) s.kooistra@stichtingbaasis.nl
Louise Wittmaekers (groep 5/6) l.wittmaekers@stichtingbaasis.nl
Linda Kuntz (groep 5/6) l.kuntz@stichtingbaasis.nl
Jantien Messchendorp(groep 7/8) j.messchendorp@stichtingbaasis.nl
Helen Jakobs (groep 7/8) h.jakobs@stichtingbaasis.nl
Harry de Vries (gymnastiek) h.devries@stichtingbaasis.nl
Liesbeth Boerema (OWA)l.boerema@stichtingbaasis.nl
Han Mulder (HVO)
Marjan van der Glind (GVO)

Inspectie van het onderwijs www.onderwijsinspectie.nl info@owinsp.nl 0800-8051
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-1113111
Stichting Baasis Bestuur en Managementteam Postbus 75, 9470 AB Zuidlaren 050-4096920
Vereniging Openbaar Onderwijs (V.O.O.) Blekerstraat 20, 1301 AE Almere 036-5331500
Nederlandse Dalton Vereniging www.dalton.nl
GGD afd. Jeugdzorg Drenthe (schoolarts) Overcingellaan 17, 9401 LA Assen 0592-306300
Schoolmaatschappelijk werk (JGZ) Willemijn Aalberts 0592-266737
SKID Kinderopvang Spijkerboorsdijk 3, 9468 CG Annen www.skidkinderopvang.nl
plaatsingen@skidkinderopvang.nl 0592-304190

