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Onze bovenschools conciërge is belast met het ophangen
van nestkasten en insectenhotels.
De vader van Elijah en Thias heeft een
prachtig raamwerk voor een insectenhotel
gemaakt.
De kamers worden ingevuld door de
leerlingen.

Agenda school
Datum
Activiteit
29-10
OR-vergadering
Week 45
Contactweek
09-11
Opening natuurpad
10-11
Oud Papier
08-12
Oud Papier

Aan het eind van de dag is het natuurpad klaar.
Graag nodigen we u uit om de openingshandeling mee te
maken.

Nieuws vanuit school | Algemeen
Sponsorloop
Dankzij uw geweldige steun en het fanatisme van onze
leerlingen hebben we maar liefst een bedrag van 4344,17
euro kunnen bijschrijven op onze rekening.
We hadden gehoopt op ongeveer 2500 euro, maar dit
bedrag overstijgt onze verwachtingen.
Het bedrag komt geheel ten goede aan de aanleg van een
nieuw schoolplein.
De eerste stappen zijn in de herfstvakantie al gezet aan
de zuidkant van de school.
We waarderen uw steun zeer.

Versiergroep
Tijdens de zakelijke ouderavond werd geopperd om per
festiviteit een groep ouders bij elkaar te krijgen die de
school gaan versieren.
We merken namelijk dat een permanente versiergroep erg
moeilijk bij elkaar te krijgen is.
Daarom vragen we alvast via de nieuwsbrief, maar straks
ook via de app wie in de week van 19 november IKC
Zuiderenk in een Sinterklaastoneel wil veranderen.
De dozen met Sinterklaasspullen liggen op school en de
inhoud kan zo aan de wand.
Hulde voor de versiergroep die
de
school
herfsten
halloweenproof heeft gemaakt.

Officiële start aanleg natuurpad
Op 9 november starten we feestelijk met de aanleg van
een natuurpad aan de zuidkant van de school.
Het grondwerk is in de herfstvakantie verricht door de
vader en broer van Melvin en de vader van Lasse en
Viggo.
Daarvoor willen we de mannen uiteraard hartelijk
bedanken.
Op 2 november gaat Hoveniersbedrijf Beswerda aan de
slag met het plaatsen van een afscheiding aan beide
randen van de bloementuin en ze zorgen voor
boomschors op het pad door de bloementuin.
Vrijdag 9 november starten we om 09.00 uur met het
planten van een fruitboom door onze wethouder dhr.
Derks samen met onze oudste en jongste leerling.
Daarna gaan kleine groepjes leerlingen onder begeleiding
van Rutger de Vries (Landschapsbeheer Drenthe) de hele
dag planten en zaaien.

Vragenlijst gezonde voeding
We zijn op dit moment bijna klaar met het verwerken van
de vragenlijsten over gezonde voeding.
We kunnen in ieder geval al vertellen dat we een respons
hadden van meer dan 60%.
Op basis van de uitkomsten kunnen we beleid gaan
maken op het gebied van gezonde voeding.
Dit beleidsstuk wordt eerst voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad van het onderwijs en de
Oudercommissie van de opvang.
Wanneer deze organen het
beleid hebben vastgesteld
gaat het naar alle ouders.

Fruitproject
Vooruitlopend
op
het
aanbieden van gezonde
voeding aan de kinderen, doen we mee aan een
fruitproject dat aangeboden wordt door de Europese Unie.
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Vanaf 12 november tot en met half april krijgen alle
kinderen fruit aangeboden op dinsdag, woensdag en
donderdag.

Herfstpret
Buiten spelen blijft een belangrijk onderdeel in ons
aanbod. Met bladeren kan je heel veel: lekker in liggen,
vegen en in de kar scheppen.

Omdat sommige fruitsoorten nogal bewerkelijk zijn, bijv.
meloen, zijn we dringend op zoek naar ouders die ons op
deze dagen even willen helpen met het snijden en
verdelen van het fruit.
Bij sommige fruitsoorten is hulp niet nodig, maar bij
andere soorten juist wel.
Op maandag krijgen we een lijst van de fruitsoorten voor
die week en aan de hand daarvan kunnen we kijken of
hulp gewenst is.
Wie wil ons daarbij helpen? (Even een mailtje naar de
school?)
Fietskeuring
Op 3 oktober zijn alle fietsen gekeurd van de kinderen uit
de groepen 3 tot en met 8.
Ondanks het feit dat iedereen zijn/haar best had gedaan
om goed voor de dag te komen, werden er toch nog 24
fietsen afgekeurd.
De problemen deden zich met name voor bij de
reflectoren, de bel en de verlichting.
Afgelopen woensdag is er een herkeuring geweest van de
afgekeurde fietsen bij de eerste ronde.
Van de 24 fietsen zijn er 11 goedgekeurd en
13 afgekeurd.
Ook in dit geval deden de problemen zich voor bij de
reflectoren, de bel en de verlichting.
Wanneer er geen reflecterende band is, dan is het
verplicht om 2 reflectoren per wiel aan te brengen.
Bij deze willen we de verkeersouders hartelijk bedanken
voor hun inspanning om de weg veiliger te maken.

Nieuws vanuit de Ouderraad:
Rooster oud papier
10 november 2018
Fam. Kleine (Remko)
Fam. Postma (Liam)
Fam. Valent (Maud)
Fam. Veldkamp (Job)

8 december 2018
Fam. Westerbeek (Femke)
Fam. Wesselink (Fanya)
Fam. Willemse (Dim)
Fam. Erkelens (Aniek)

Nieuws vanuit school | Kinderopvang
Peuteropvang
Als afsluiting van het team “Dit ben ik” hebben we een
voetenpad gelopen. Eerst met onze voeten in het zand,
dan in stro en zand.
Met de verf kunnen we voetafdrukken maken en we
eindigen in een bak met warm water.

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

Nieuws van de bibliotheek

SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest!
16 november 2018 |Apenkooi XXL Expo Assen
Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, klimmen,
dansen, spelen, springen, vallen en weer opstaan! En
doe wat jij wil..
Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen
(koorddansen), Disk Golf of HipHop? Wil jij graag een
keer een potje voetballen tegen de spelers van FC
Emmen of gamen tegen Luuck Jans (eSporter van FC
Emmen)? Of wil je liever de hele dag op een giga
springkussen? Torens bouwen van mega lego of in de
ballenbak? Het kan allemaal..
Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het
grootste gratis indoor sport en bewegen festival van
Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Kom ook en test je
lenigheid, coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen en
kracht in een jungle van spelletjes, sporten, videogames,
springkussens en verrassende challenges. Probeer alles
uit, verleg je grenzen en ontdek nieuwe sporten en
spellen. Ren je rot en beweeg je suf!

Gratis boek 'Je bent wat je leest'

Waar en wanneer





Expo Assen (voormalig TT Hal) de Haar 11,
Assen
Vrijdag 16 november van 14:00 uur tot 18:00 uur
Entree is gratis
Kijk voor meer informatie op
www.apenkooixxl.nl

Van 1 t/m 30 november is weer de grote nationale
campagne Nederland Leest. Dit jaar is het thema
Voeding.
Haal in je bibliotheek het gratis boek Je bent wat
je leest. Een heerlijk geschenk vol sappige
verhalen, verfrissende passages en een zoete
afsluiter. Met bijdragen van o.a. Marion Pauw,
Pierre Wind en Ronald Giphart. Meer over de
campagne, het boek en de activiteiten in de
provincie op
www.bibliothekendrenthe.nl/nederlandleest

Alles over Fairtrade
De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft twee
jaar geleden het besluit genomen Fairtradegemeente te willen worden. Hiervoor is de
werkgroep Fairtrade opgericht.
De werkgroep Fairtrade komt in november naar de
bibliotheken van Midden-Drenthe. Kom ze
ontmoeten! Voor jong en oud is er wat te beleven,
iets te leren en iets om van te genieten:




er worden smoothies gemaakt met
Fairtrade-ingrediënten op de smoothiefiets;
alles over (h)eerlijke en gezonde
producten;
een kort verhaal en een film over Fairtrade.

Je kunt de werkgroep Fairtrade ontmoeten van
14.00 tot 17.00 uur in:
Bibliotheek Beilen
Woensdag 14 november
Bibliotheek Westerbork
Woensdag 21 november
Bibliotheek Smilde
Donderdag 22 november
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