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Agenda school
Datum
Activiteit
28-09
Gr. 5/6 naar museum de Buitenplaats
Opening Kinderboekenweek
01-10
MR-vergadering
02-10
Gr. 7/8 Gastles Prat
03-10
Fietscontrole
04-10
Voorstelling gr. 5/6 Westerbork
11-10
Voorstelling gr. 3/4 Westerbork
12-10
Sponsorloop
13-10
Oud papier
15-10
Zakelijke ouderavond
20-10
Inzameling oud ijzer
22 tm 26-10
Herfstvakantie
29-10
OR-vergadering
Week 45
Contactweek

Nieuws vanuit school | Algemeen
Fietscontrole
Op woensdag 3 oktober om 08.30 uur vindt de jaarlijkse
fietscontrole weer plaats.
We verwachten dat alle leerlingen van de groepen 3 tot
en met 8 deze dag op de fiets op school komen.
Om teleurgestelde kinderen te voorkomen zou het erg
prettig zijn wanneer u thuis de fiets al kritisch bekijkt, kijk
daarbij even naar de bijlage link-checklist.
Let vooral op goede verlichting,
geen speling in het stuur, goed
werkende remmen en een zadel
dat vastzit.
Vrijwilligers van VVN voeren de
inspectie uit.
Sponsorloop 12 oktober 2018
Op dit moment zijn we druk bezig om geld in te zamelen
voor de aanpak van ons schoolplein.
We hebben tot nu toe een subsidie gekregen van 1750
euro van de gemeente Midden-Drenthe, het bedrijf
NOBLESSE heeft maar liefst 2500 euro gedoneerd, het
onderwijsteam heeft het salaris dat ze zijn misgelopen
omdat ze gestaakt hebben (1500 euro) beschikbaar
gesteld voor het schoolplein, Landschapsbeheer Drenthe
doneert 500 euro en wellicht krijgen we ook nog een
subsidie vanuit WOEK.
Toch zijn we er nog niet.

We hebben grootse plannen met ons plein (u krijgt een
terreintekening via de link terreintekening) en dat kost
geld.
Daarom houden we op vrijdag 12 oktober een
sponsorloop. Om 12.40 uur gaan de kinderen van de
groepen 1 tot en met 4 beginnen met hun loop en een half
uur later starten de kinderen van de groepen 5 tot en met
8.
De kinderen lopen rondjes om de school (300 meter) en
we hopen dat u massaal de kinderen komt aanmoedigen.
De leerlingen krijgen morgen de intekenlijsten mee naar
huis.

De afdeling Lifestyle organiseert de sponsorloop, zorgt
voor muziek en geeft inspirerend commentaar tijdens de
loop. De kinderen krijgen 20 minuten de tijd om hun
rondjes te lopen en ze worden de komende weken tijdens
de gymlessen voorbereid op een duurloop.
We hopen met het sponsorgeld steeds dichter bij de
realisatie van ons nieuwe schoolplein te komen.
De eerste contouren van het nieuwe plein worden op
9 november zichtbaar. Op die dag wordt het natuurdeel
aan de zuidoost kant van de school gerealiseerd.
HELPT U ONS MEE OM HET GELD BIJ ELKAAR TE
KRIJGEN?
Zakelijke ouderavond – uitnodiging
Op maandag 15 oktober a.s. vindt de jaarlijkse zakelijke
ouderavond plaats.
Daarvoor nodigen wij u van harte uit. Vanaf 19.45 uur
staat de koffie/ thee klaar en bent u van harte welkom. De
vergadering begint om 20.00 uur.
Wij doen u ook de stukken via bijlage/link toekomen:
Agenda zakelijke ouderavond
Notulen (concept) 3 oktober 2017
Jaarverslag Ouderraad 2017-2018
Jaarverslag MedezeggenschapsRaad 2017-2018
Het financiële overzicht wordt tijdens de zakelijke
ouderavond verstrekt.
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We hebben voor u, na de pauze, een zeer interessante
lezing.
In het kader van het profiel van IKC Zuiderenk, gericht
op de natuur, hebben we meneer Krens bereid
gevonden om een lezing te geven over insecten en in
het bijzonder over bijen.
Meneer Krens is vrijwilliger bij het IVN en
gespecialiseerd in insecten.
Al met al een interessant thema.
We hopen vele ouders te mogen begroeten.

De ouders van de groepen 5 tot en met 8 krijgen de
enquête op hun infoavond.

Nieuws vanuit school | Groepen
Kidspagina 123Zing
Onze school werkt met de 123ZING Muziekmethode.
Deze methode biedt een doorlopende leerlijn voor groep 1
t/m 8. Dit schooljaar bieden wij de ‘kidspagina’ van
123ZING aan. Op deze pagina staan de liedjes die de
kinderen in de klas hebben geleerd. Bijvoorbeeld Engelse
liedjes, tafelliedjes en natuurlijk het liedje van de
Kinderboekenweek! Elke groep krijgt binnenkort de brief
met inloggegevens mee naar huis. Zo kunnen de kinderen
thuis verder oefenen of samen gezellig met de ouders
meezingen!

Luizencontrole
We hebben in het nieuwe schooljaar alweer een eerste
luizencontrole gehad.
Onze luizenopsporingsdienst had deze keer een slechte
vangst. Er is geen enkele luis gesignaleerd.
Dames, heel hartelijk bedankt dat jullie hier weer tijd in
geïnvesteerd hebben.
Versiergroep
De afgelopen jaren hadden we een versiergroep op
school.
Rondom de seizoenen en de feesten werd de school
prachtig versierd. De kinderen, maar ook de leerkrachten
genoten iedere keer weer van de prachtige sfeer die dit
opleverde.
Helaas moest een aantal ouders besluiten dat ze
vanwege drukke werkzaamheden geen tijd meer had om
deel te nemen in de versiergroep.
Daarom doe ik bij deze een oproep om weer een actieve
versiergroep te krijgen. Heeft u belangstelling?
Mail, bel of kom even langs om uw naam door te geven.
Het is dankbaar werk en vele handen maken licht werk.
Er is nog veel materiaal op school aanwezig dus het
versieren hoeft niet zo veel tijd te kosten.

Enquête
De ouders van de leerlingen groepen 1 tot en met 4
hebben tijdens de infoavond een enquête over gezonde
voeding ingevuld of meegekregen.
Ouders die niet aanwezig waren hebben de enquête via
hun zoon/dochter thuis ontvangen.
Wilt u de enquête volgende week ingevuld weer inleveren
bij de leerkracht?

Even voorstellen… 1
Ik ben Ellen Jansen, 19 jaar en woon in
Ekehaar. Misschien dat sommige van
jullie mij al een keer gezien hebben want
ik loop op dit moment namelijk stage bij
groep 1 en 2. Dit doe ik voor mijn
opleiding pabo die ik volg aan de Hanze
Hogeschool in Groningen en ik zit nu in
mijn tweede jaar. Elke maandag en
dinsdag ben ik aanwezig op school, in
totaal ben ik hier een half jaar.
Tot 31 oktober kunnen jullie mij vinden
bij de kleuters en daarna start ik vanaf 19 oktober bij een
bovenbouw klas. Ik denk dat dit een hele leuke en
leerzame tijd voor mij gaat zijn. Mochten jullie nog vragen
hebben, dan kunnen jullie mij altijd aanschieten.
Even voorstellen… 2
Als nieuwe leerkracht op IKC Zuiderenk
stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam
is Lilian Boer en sinds 1 september
begeleid ik samen met Daniëlle Bosma
groep 7/8. Ook werk ik nog één dag in
de week als invaller voor Kits Primair.
Ik ben 44 jaar en woon samen met mijn
man en onze twee kinderen (dochter van 15 en zoon van
12) in Beilen.
Jaren geleden zijn we bewust naar Drenthe verhuisd en
we genieten nog elke dag van de rust, ruimte en prachtige
natuur.
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Ik heb nu dertien jaar ervaring in het basisonderwijs. Ik
heb lesgegeven aan diverse groepen in onderbouw en
bovenbouw en ben bouwcoördinator geweest.
Na onze verhuizing heb ik op werkgebied een uitstapje
gedaan buiten het onderwijs en ben ik met veel plezier
werkzaam geweest als praktijkmanager. Tot ongeveer
twee jaar geleden. Ik miste het onderwijs en het werken
met kinderen. Vandaar mijn bewuste terugkeer in het
basisonderwijs, waar ik weer met collega’s en
ouders/verzorgers mag bijdragen aan de ontwikkeling en
het welbevinden van kinderen.
Door het creëren van een veilige omgeving voor de
kinderen wil ik hen de mogelijkheid geven hun talenten te
ontdekken en verder te ontwikkelen en hen voor te
bereiden op hun plek in de maatschappij. Ik ben heel blij
dat ik hier de kans voor krijg binnen Kits Primair op IKC
Zuiderenk in Wijster!
De eerste schoolweken zijn omgevlogen en het voelt
goed. De Zuiderenk is een fijne school om op te werken
met een prettig gemotiveerd team. En groep 7/8 is een
erg leuke groep: 29 unieke kinderen met 29 unieke
verhalen, samen één groep. En samen leren we, met
elkaar en van elkaar.
Ik heb heel veel zin om er met de kinderen, hun
ouders/verzorgers en mijn collega’s een heel goed en fijn
schooljaar van te maken

Kinderboekenweek 2018
Volgende week is het weer zover. De start van de
Kinderboekenweek. Het Thema dit jaar is vriendschap. Op
1 oktober zal het lifestyleteam om 8:30 uur de
Kinderboekenweek feestelijk komen openen op het plein.
Alle klassen krijgen van de OR een boek dat in deze week
centraal staat; dit boek gaat over het thema vriendschap.
Er zullen lessen bij dit boek gegeven worden en de
kinderen zullen ook weer creatief met het thema aan de
slag gaan. Ook houdt de Bruna deze week weer een
kassabonnenactie. De bonnetjes kunt u inleveren bij juf
Daniëlle. Zie voor verdere uitleg de bijlage/link.

Nieuws uit groep 1 en 2.
De afgelopen weken hebben wij gewerkt over verkeer. Op
dinsdag hebben we een wandeling door Wijster gemaakt
en zijn we op zoek geweest naar verkeersborden. Tijdens
de wandeling kwamen we ook een speeltuin tegen. Die
konden we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Aan het
einde van de wandeling wisten we erg veel over
verkeersborden (en de speeltuin)

Hulpouders gezocht voor de knutsel- , techniek- en
kooklessen
Ook dit jaar hebben we weer, voor de groepen 3 tot en
met 8 , een aantal donderdagmiddagen lessen knutselen,
techniek/lego en kooklessen.
De kooklessen ook een keer voor groep 2, op donderdag
18 april.
We hebben daarbij altijd de geweldige steun van veel
hulpouders. Maar we komen ook vaak (ouder) handen
tekort. Lijkt het u leuk om af en toe zo’n cyclus van drie of
vier middagen achter elkaar mee te helpen, of kunt een
enkele donderdag?
Het begint altijd om 13.00 uur en om 14.00 uur zijn we
klaar.
U kunt zich opgeven bij juf Leonie of juf Margit.

Voor het maken van de lampionnen voor de groepen 1 tot
en met 6, hebben we dit jaar gekozen voor twee aparte
donderdagmiddagen.
Dit is op donderdag 1 en op donderdag 8 november.
Hierbij hebben we veel hulpouders nodig. Mocht u willen
helpen graag! Dit kunt u ook doorgeven bij de juffen.
We hopen op veel nieuwe hulpouders! Alvast onze dank!
De crea commissie.
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Groep 7 – 8 Gastles Pratt
Op dinsdag 2 oktober hebben de leerlingen van groep 7/8
een gastles van Pratt. Tijdens deze les wordt er
gesproken over de gevaren van alcohol en
energydrankjes.

Nieuws vanuit kinderopvang:
Peuteropvang: Uk en Puk thema: Dit ben ik!
Bij de start van het nieuwe schooljaar mochten we 2
nieuwe peuters verwelkomen: Sanne en Ruby.
Het nieuwe thema ´Dit ben ik!´ sluit aan bij de
belevingswereld van de peuters. Wat kun je allemaal met
je handen, oren, ogen, oren, armen en benen?
Het zelf ervaren en vertellen speelt daarbij een grote rol:
je gezicht wassen, wat ruikt lekker en wat zeg je als iets
niet lekker ruikt en hoe voelt scheerschuim?
Een omtrek van jezelf op papier laten maken is wel héél
spannend, maar gelukkig vindt Dewi het wel leuk.
Je gezicht wassen:

Nieuws vanuit de Ouderraad:

Ruikt het lekker?

Rooster oud papier
13 oktober 2018
Fam. Bleijs (Leon)
Fam. Dolsma (Zara)
Fam. Erkelens (Levi)
Fam. Winters (Zoë)

10 november 2018
Fam. Kleine (Remko)
Fam. Postma (Liam)
Fam. Valent (Maud)
Fam. Veldkamp (Job)

Mocht u verhinderd zijn op
de genoemde datum, dan
graag onderling ruilen en dit
tijdig telefonisch doorgeven
aan Johan Brandsma (0621841835).

Bad vullen met schuim:

Omtrek van je lichaam:

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.

Kinderboekenweek 2018
Volgende week start de Kinderboekenweek. Het thema dit
jaar is: vriendschap.
Een gezamenlijk thema met school en dus: kom allemaal
kijken bij de feestelijke opening op maandag a.s.!!
Voorlezen vormt een belangrijk onderdeel bij ons dagelijks
dagritme op de kinderopvang. Ook zelf boekjes kijken is
leuk.
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