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Agenda school
Datum
Activiteit
Informatieavond gr. 1/2 – 19.00 uur
19-09
Informatieavond gr. 3/4 – 20.00 uur
24-09
OR-vergadering
Informatieavond gr. 5/6 – 18.30-19.30
26-09
Informatieavond gr. 7/8 – 19.30-20.30
27-09
Voorstelling kleuters Westerbork
28-09
Gr. 5/6 naar museum de Buitenplaats
03-10
Fietscontrole
20-10
Inzameling oud ijzer

Nieuws vanuit school | Algemeen
Een nieuw schooljaar
Na 6 weken welverdiende vakantie is maandag
3 september het schooljaar weer gestart. We hopen dat
iedereen een goede vakantie heeft gehad.
We zijn het jaar gestart met 95 leerlingen, verdeeld over 4
groepen.
Ook het komend jaar zien we graag dat uw kind met
plezier naar school gaat. Samen proberen we daar zoveel
mogelijk voor te zorgen, maar er kan natuurlijk best eens
een periode zijn, dat dit niet het geval is. We stellen het
erg op prijs wanneer u dan contact met ons zoekt om de
eventuele problemen op te lossen of kleiner te maken.
Mocht u iets anders willen bespreken, dan kunt u altijd op
school terecht; er kan thuis iets aan de hand zijn, bijv.
ziekenhuisopname, ziekte van vader, moeder, opa, oma
of een scheiding. Wij horen dit graag van u, want
dergelijke zaken kunnen van
grote invloed zijn op het gedrag
van kinderen.
Bij vragen, opmerkingen of
onduidelijkheden kunt u altijd bij
de leerkrachten of de directeur
terecht.
Zo werken we samen aan een
goed schooljaar en dat wensen we iedereen dan ook toe!

Informatieblad 2018 - 2019
Wij voegen het informatieblad 2018-2019 nogmaals toe;
in het vakantierooster zat een klein foutje.
U vindt het nieuwe rooster in de bijlage en via de link
informatieblad IKC Zuiderenk 2018-2019.

Nieuwe collega’s
Zoals u heeft kunnen lezen in de verschillende
nieuwsbrieven en in het informatieblad, zijn we dit
schooljaar gestart met twee nieuwe collega’s.
Afgelopen
vrijdag
heeft
u
kennis
kunnen
maken
met
juf
Ina
en
juf
Lilian.
Daarnaast hebben we dit schooljaar wederom stagiaires.
Juf Ellen begint dit schooljaar bij de kleuters en meester
Aaron geeft gymlessen op de dinsdag.
In de volgende nieuwsbrief stellen ze zichzelf voor.
Gymnastiek
Van alle kinderen wordt verwacht dat ze gymschoenen
aan hebben wanneer ze gymnastiek hebben in de
sporthal.

Nieuws vanuit school | Groepen
Uitnodiging informatieavond groepen 1 t/m 4
Zoals u kunt lezen in de agenda zijn binnenkort de
informatieavonden.
Bij deze willen we u graag uitnodigen voor de
informatieavond voor de groepen 1 t/m 4 op woensdag 19
september.
Tijdens deze avond geven wij informatie over de
werkwijze in de groep en wat de kinderen dit jaar zoal
gaan leren. Wij hopen natuurlijk op jullie komst!
Groep 1/2: 19.00-19.45 uur
Groep 3/4: 20.00-20.45 uur
Uitnodiging informatieavond groep 5 t/m 8
Woensdag 26 september zal de informatieavond voor de
groepen 5 t/m 8 plaats vinden,
Bij deze willen we u graag uitnodigen voor deze
informatieavond
Tijdens deze avond geven wij informatie over de
werkwijze in de groep en wat de kinderen dit jaar zoal
gaan leren.
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De ouders van de groepen 7 en 8 krijgen uitgebreid
informatie over het traject richting het voortgezet
onderwijs.
Wij hopen natuurlijk op jullie komst!
Groep 5/6: 18.30-19.30 uur
Groep 7/8: 19.30-20.30 uur
Let op: tijden zijn gewijzigd, bovenstaande tijden zijn de
juiste!

Groep 7/8 – Kamp
Na het schoolkamp zijn de volgende spulletjes blijven
liggen. Zie foto.
Tot uiterlijk volgende week vrijdag kunt u het ophalen,
daarna
wordt
het
niet
meer
bewaard!

Groep 1/2
We zijn het schooljaar gestart met het
thema ‘vormen en kleuren’. Inmiddels
hebben de kinderen (spelenderwijs) al
veel geleerd en gedaan! Bij de ingang
van het lokaal hangt ons ‘dit gaan wij
leren’ bord. Hierop houden we met de kinderen bij wat we
allemaal hebben geleerd. Wist u ook dat we zijn
begonnen met Engelse les? Tijdens de informatieavond
zullen we dit en nog veel meer laten zien en ervaren.
Donderdag 27 september gaan wij met de bus naar de
Lindelaar in Westerbork. Wij gaan daar kijken naar de
theatervoorstelling “Zelluf” van TDI.
Nieuws vanuit de Ouderraad

Groep 3/4
Groep 3 is heel goed van start gegaan met het leren van
de eerste letters. We hebben al de r, d, i, k, aa, en n
geleerd. Ook zijn we al begonnen met het
schrijven van de schrijfletters r, d, en i. Na
het harde werken van deze toppers, is er
de eerste weken ook nog even tijd om
lekker te spelen! Groep 4 is al begonnen met de eerste
spellingregels, het hakwoord, speciaal hakwoord en het
zing woord kennen ze al. Met rekenen zijn we al bezig
met sprongen (tientallen) en huppen (eenheden). Verder
hebben we met de hele groep de regels vastgesteld en
samen een beloonmenu gemaakt. De muntjeskolom zit al
weer aardig vol! Meer informatie over wat deze kanjers
allemaal gaan leren krijgt u op de informatieavond.
Groep 5/6 - Bezoek museum de Buitenplaats, Eelde
Vrijdag 28 september brengen
wij een bezoek aan Museum De
Buitenplaats in Eelde. Het
pakket 'Kijken is een Kunst'
bestaat uit een aantal lessen
waar ook op school aandacht
aan wordt besteed en past
binnen de leerlijn van kunst en cultuur van Kits Primair.
We vertrekken met de bus om 8.45 uur vanuit Wijster. We
gaan weer terug naar school om ongeveer 11.40 uur.
Het programma vindt plaats in de tuin, ook als het weer
wat minder is. Zorg dat uw kind voldoende warm
aangekleed is op koelere of natte dagen.
De kinderen nemen voor deze dag zelf hun fruit, lunch en
drinken mee.
Juf Leonie

Rooster oud papier oktober 2018

13 oktober 2018

Mocht u verhinderd zijn op de genoemde datum, dan
graag onderling ruilen en dit tijdig telefonisch doorgeven
aan Johan Brandsma (06-21841835).
Inzameling oud ijzer:
Op 20 oktober 2018 wordt er oud ijzer weer ingezameld;
graag dus artikelen even voor ons bewaren en de datum
in uw agenda noteren.

Ingekomen / Bijlagen:
Muziekvereniging AMDG – Beilen
Muziekvereniging AMDG organiseert voor kinderen vanaf
ongeveer 7 jaar (groep 4 en 5) de 1-jarige muziekcursus,
MusicKids (voorheen Algemene Muzikale Vorming AMV-). Deze cursus is een eerste muzikale basis en
zeker aan te bevelen voor de algemene ontwikkeling van
uw kind. De cursus zal in de derde week van september
starten en wordt gegeven door een gediplomeerde docent
van AMDG in clubgebouw ‘De Notenkraker’. Aan alle
kinderen van de groepen 4 en 5 is inmiddels ook een
formulier met informatie uitgedeeld. Voor meer informatie
en opgave kunt u contact opnemen met Gea Schraa
(0593-540633 of gea.schraa@kpnplanet.nl)
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