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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 hebben inmiddels hun intekenlijsten mee
naar huis gekregen.

Agenda school
Datum
Activiteit
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
WOEK
Al een aantal jaren biedt WOEK (Wijster op eigen Kracht)
de mogelijkheid om projecten in het dorp financieel te
ondersteunen.
Jaarlijks is er een ruime subsidiepot, die verdeeld wordt
over projecten in het dorp.
Duurzaamheid en ruime betrokkenheid vanuit de
gemeenschap zijn belangrijke criteria om in aanmerking te
komen voor een financiële bijdrage.
Vanuit die gedachte hebben we als IKC een aanvraag
ingediend met als doel om een subsidie te krijgen voor het
realiseren van ons schoolplein.
Helaas werd ons project als te groot beoordeeld door de
jury onder leiding van Emco Dolfing.
Volgend jaar proberen we het nog eens een keer.
Sponsorloop 12 oktober 2018
Op dit moment zijn we druk bezig om geld in te zamelen
voor de aanpak van ons schoolplein.
We hebben 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.
Zoals u in voorgaand stukje heeft kunnen lezen hoopten
we ook op een bijdrage van WOEK, maar helaas is onze
aanvraag niet gehonoreerd.

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?
Versiergroep – Hulp gezocht
Bij IKC Zuiderenk heeft een aantal ouders in verband met
drukke werkzaamheden helaas afscheid genomen van de
“versier”groep. We zouden graag een beroep doen op
andere ouders die plaats willen nemen in deze groep.
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.

We zijn er dus nog niet.
We hebben grootse plannen met ons plein (zie de
tekening via de link terreintekening) en dat kost geld.
Komende vrijdag, 12 oktober, dus de sponsorloop.
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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:

Groep 1/2- Voorstelling
Donderdag 27 september zijn wij met de bus naar de
voorstelling ‘Zelluf’ geweest, gespeeld door Garage TDI.
Nadat we eerst de voorstelling hebben bekeken, mochten
de kinderen ook nog meedoen met dansen en bewegen.
De kinderen hebben hier erg van genoten!

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.
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.

Groep 1/2 - Groepsbeloning
Afgelopen woensdag hebben de
kinderen weer een groepsbeloning
verdiend! Dit
keer mochten de
kinderen speelgoed mee naar school
nemen.
Ze hebben hier fijn mee
gespeeld. Van de barbies werd zelfs
een mooi kunstwerk geschilderd.

Groep 3/4
Groep 3 is alweer bijna klaar met het
tweede thema van Lijn 3 “boom”. We
hebben weer veel nieuwe letters
geleerd en gelezen. We hebben met
die letters ook nieuwe woorden
gemaakt.

Nieuws vanuit school | Groepen
Groep 1/2- Herfst
Het is herfst! En dat is weer goed te zien op het
schoolplein. Zakken en tassen vol met kastanjes worden
mee naar huis genomen.
Vandaag (maandag) hebben we de kastanjes verzameld
en een kastanje muur gemaakt. Iedereen heeft geholpen
en wat zijn we trots op het resultaat!

En we kunnen nu alle cijfers van 0
tot en met 10 goed schrijven.

Groep 4 is begonnen met het maken van keersommen,
4 groepjes met 3 kinderen is herhaald optellen
(4+4+4=12).
Met spelling hebben we de nieuwe categorie eer/oor/eur
woorden geleerd.
Aanstaande donderdagochtend gaan we met de bus naar
IKC de Lindelaar in Westerbork. We gaan daar kijken naar
een voorstelling van toneelgroep “Theatra” en deze heet
” Buiten de lijntjes”. Als deze nieuwsbrief uitkomt, zijn we
al geweest!
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Verder hebben we alweer met elkaar de tweede
groepsbeloning gehaald. Job mocht grabbelen en het
werd….verkleed naar school komen!
We zijn dus alweer aan het sparen met z’n allen, het gaat
super!

Groep 5/6 - Museum De Buitenplaats Eelde
Kijken is een kunst, zo heet het project van museum De
Buitenplaats in Eelde waar we met groep 5/6 zijn
geweest. De kinderen gingen in groepjes, in de prachtige
tuin van het museum, op zoek naar een beeld dat zij het
mooist vonden.
Met behulp van een werkblad en eigen fantasie hebben
ze gekeken, gevoeld en bedacht wat het beeld zou
kunnen zijn en waar het van gemaakt is.
Aan het eind van de ochtend mocht elk groepje een mini
presentatie geven over hun bevindingen. En die waren
heel verrassend!

Hierover vertelde en speelde acteur Harro van Lien. Een
verhaal over een wild beest in een keurig bos. Groep 5/6
bezocht de voorstelling op de Lindelaar in Westerbork.
Een beetje spannend, soms zielig, maar vooral grappig en
leuk waren de reacties na afloop.

Nieuws vanuit de Ouderraad:
Rooster oud papier
13 oktober 2018
Fam. Bleijs (Leon)
Fam. Dolsma (Zara)
Fam. Erkelens (Levi)
Fam. Winters (Zoë)

Mocht u verhinderd zijn op de genoemde datum, dan
graag onderling ruilen en dit tijdig telefonisch doorgeven
aan Johan Brandsma
(06-21841835).

Groep 5/6 – De wolf is terug!
“De wolf is terug” is een vertelvoorstelling. Het speelt zich
af op de Veluwe, en daar wonen verschillende dieren.
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10 november 2018
Fam. Kleine (Remko)
Fam. Postma (Liam)
Fam. Valent (Maud)
Fam. Veldkamp (Job)
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Nieuws vanuit de Kinderopvang:
Ingekomen / Bijlagen / Link
Peuteropvang:
thema
Kinderboekenweek 2018

vriendschap,

Vriendschap: in de peutertijd zie je soms al
vriendschappen ontstaan.
Bij onze groep hebben we 2 ´dikke´ vriendjes: Mathijn en
Yesper.
Ze zijn onafscheidelijk: naast elkaar zitten, samen spelen
en ze zijn soms verontwaardigd als ze niet bij elkaar
kunnen spelen ´s middags.
De boeken van Kikker en zijn vriendjes hebben we met
veel plezier samen gelezen.
We hebben spelletjes gedaan met de knuffelvriendjes,
kikker geverfd, samen gedanst bij een kringspelletje en
samen muziek gemaakt.
Ook buiten kun je als vrienden goed samenwerken bij het
blad opruimen.
Maar op de vraag wie je vriendjes zijn blijven papa,
mama, broer of zus
nog altijd favoriet.

POPSCHOOL
WIJSTER
WEER
VAN
START
Op maandag 15 oktober krijgen kinderen en volwassenen
een uitgelezen kans kennis te maken met de activiteiten
van de Popschool Wijster. Wie dat wil kan namelijk op die
datum vrijblijvend een proefles volgen op deze unieke en
bijzondere school waar echt iedereen (van acht tot
achtentachtig) aan de slag kan met instrumenten die van
oudsher belangrijk zijn binnen de popmuziek. Deze
proefles wordt gegeven in dorpshuis De Weidehoek aan
de Meester Haddersstraat 31 in Wijster van 15:30 tot
16:45. De reguliere lessen zullen daar ook plaatsvinden.
Na de proefles zullen de lestijden van de bandjes aan de
hand van de aanmeldingen bekend gemaakt worden.
Mocht je op 15 oktober niet kunnen dan kunnen zowel
volwassenen als kinderen met een gerust hart eens
binnenlopen in het dorpshuis bij de lessen op maandag
van 16:45 tot 18:00. Meedoen en meespelen is dan
telkens mogelijk om alsnog een idee te krijgen van hoe de
Rijdende Popschool te werk gaat. Volwassenen met
ambities op het gebied van de popmuziek kunnen ook
contact op nemen met de bandcoach Herralt Hoving. Het
gemakkelijkst
gaat
dat
via
een
email
naar
herralt@derijdendepopschool. Waarna er in overleg met
de geïnteresseerden een geheel vrijblijvende gratis
proefles voor volwassenen wordt georganiseerd. Het zal
de aspirant popmuzikanten ongetwijfeld goed bevallen bij
Popschool Wijster!
Op 1 oktober jl. startte al een nieuwe lessenserie in, maar
aanmelding bij en informatie over de popschool Wijster is
nog steeds mogelijk. Organisatorisch is er het met ingang
van de nieuwe cyclus het een en ander gewijzigd ten
opzichte van vorig jaar. Cynthia Weiss blijft weliswaar
werkzaam binnen de Rijdende Popschool, maar niet meer
als bandcoach. De school vond een enthousiaste
opvolger in de persoon van Herralt Hoving die bij velen
bekend is als begenadigd drummer in diverse formaties.
Het is de bedoeling dat Popschool Wijster op 15
december samen met andere afdelingen van de Rijdende
Popschool acte de présence geeft op het festival in
Martini Plaza te Groningen. Als de voortekenen niet
bedriegen wordt dat een fantastisch muzikaal event waar
de vaardigheden die cursisten ontwikkelden gedurende
een lessencyclus ruimschoots in beeld en ten gehore
gebracht
zullen
worden.
De Rijdende Popschool beoogt kinderen en volwassen op
een laagdrempelige en uitdagende manier in contact te
brengen met stromingen en instrumenten die een
belangrijke rol spelen binnen de popmuziek. Ervaren
performers en musici zetten zich in om een brede
doelgroep kansen te geven hun talenten te ontwikkelen of
te ontdekken. Pak de kans en informeer naar de
mogelijkheden, locaties en lestijden tijdens de proefles of
via www.derijdendepopschool.nl.
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Discozwemmen

Opening
fietsparcours
de VAM-berg

op

Op donderdag 18 oktober 2018 is de officiële
ingebruikname van het nieuwe fietsparcours op de
VAMberg. Leerlingen van IKC Zuiderenk en hun ouders
zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, de
renners aan te moedigen en om zelf mee te fietsen!. Zie
ook onderstaand programma. Voor de leerlingen is er
ranja met wat lekkers. Aanmelden om mee te doen kan
via www.formdesk.nl/provinciedrenthe/colduvam
Het programma:
Programma
14.30 uur: ontvangst met koffie/ thee bij Koffiekiosk
'Het Blinkerdje'
15.00 uur: verzamelen voor 'Grand Depart'
15.15 uur: start etappe 'Col du VAM' met
liveverslag door commentator Herbert Dijkstra
15.45 uur: officiële ingebruikname fietsparcours door
gedeputeerde Henk Brink
16.00 uur: drankje en hapje
17.00 uur: einde

Activiteiten Dwingelderveld

Herfstvakantie van
22 oktober tot en met
26 oktober

Een
fijne
gewenst!
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vakantie

IKC Zuiderenk in de pers:
Krant van Midden Drenthe 10-10-2018:
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