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Agenda school
Datum
Activiteit
28-01
OR-vergadering
Voorstelling Nationale voorleesdag
01-02
groep 1 en 2–biblliotheek Westerbork
Opening Boekstart 9.10 – 9.35 uur
07-02
Bibliotheek kindcentrum Zuiderenk
09-02
Oud Papier
18-02 t/m
Voorjaarsvakantie
22-02
04-03
OR-vergadering
06-03
Drents Archief gr. 1 t/m 4
09-03
Oud papier

Schoolfruit
Gedurende een aantal weken kunnen onze leerlingen drie
dagen in de week genieten van een stuk “school”fruit.
Het meeste fruit wordt smakelijk opgepeuzeld en natuurlijk
wordt er ook wel eens iets als minder smakelijk ervaren.
De kinderen maken op deze manier wel kennis met
allerlei soorten fruit.

Nieuws vanuit school | Algemeen

Met regelmaat doen we een beroep op ouders die willen
helpen bij het snijden van bepaalde fruitsoorten en
uiteraard stellen we deze hulp zeer op prijs! Dank jullie
wel!!

Afwezigheid/vervanging Geesje
Zoals bekend is onze intern begeleider, Geesje Weggen,
tijdelijk afwezig in verband met gezondheidsproblemen
van haar partner. Dit betekent dat er werk blijft liggen en
gelukkig krijgen we met ingang van komende week hierin
ondersteuning in de vorm van Lilian Boer. Lilian gaat op
de dinsdag een deel van de taken van Geesje
overnemen.
Geslaagd!
Al onze pedagogisch medewerkers van de peuter- en
kinderopvang (Willy, Willemijn en Miranda) hebben maar
liefst
8
cursusavonden
bezocht
om
hun
interactievaardigheden met kinderen te trainen en uit te
bouwen.
Het resultaat is dat ze allemaal
geslaagd zijn voor de cursus.
Daarnaast is Willy ook nog
geslaagd als leescoördinator voor
de kinderen van 0 – 4 jaar.
Petje af voor deze kanjers.

Luizencontrole
Onze dappere strijders tegen hoofdluis hebben al
onze kinderhoofden weer gecontroleerd.
Er is geen enkele luis gevonden en dat betekent
dat de school luisvrij is.
Met dank aan onze speurders bereiden we ons
voor op de volgende ronde

Nieuws vanuit school | Groepen
Groep 3 en 4
Groep 3 sluit deze week weer thema “Mijn lijf” af en we
starten met thema 6, “Feest”!
Hierbij gaan we, voorlopig, de laatste letters en klanken
leren: ou, (otje ou) j, ch, ng en nk.
Speciale letters als c, x, y en q, komen pas aan het eind
van het jaar even aan bod. En dan kunnen we gaan
tempolezen!
Groep 4 heeft met spelling een nieuwe categorie
aangeboden gekregen, het “achtervoegsel”. Ik hoor
aard(eg), maar ik schrijf aard(ig).En heerl(uk) wordt
heerl(ijk).
Verder zijn we begonnen met de tafels van 10 en 5. Fijn
als u thuis weer wilt oefenen! En met klokkijken nu de
minuten, 5 voor 10, 10 over half 12. Best moeilijk nog!
Maar ook leuk om af en toe even thuis op de klok mee te
oefenen.
Tussendoor zijn het dan ook weer de weken van de Cito
toetsen. Die nemen we in kleine stukjes, rustig aan, af.
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Tenslotte hebben we pindaslingers en
vetbollen opgehangen in de nieuwe
schooltuin, en daar komen al best veel
vogels op af, er is zelfs een meesje dat al
in het nestkastje kruipt…..
Leuk dat we dit allemaal vanuit ons raam,
in onze nieuwe schooltuin, kunnen volgen!

Nieuws vanuit Kinderopvang
Uitnodiging opening Boekstart locatie IKC Zuiderenk
Hierbij nodigen wij ouders en kinderen van de
Kinderopvang uit voor de opening van de nieuwe
Boekstartlocatie.
Wanneer: donderdag 7 februari 2019
Tijd
: 9.10 – 9.35 uur
Plaats
: Bibliotheek KC Zuiderenk

Groep 5/6 ziet ze vliegen
De nationale vogeltelling vond
plaats op 25-26-27 januari.
De kinderen uit groep 5 en 6
deden
hieraan
mee.
Met
broodkruimels,
eigengemaakte
vetbollen
en
pindakettingen
probeerden we veel vogels te
lokken in onze schooltuin. Met
behulp van een verrekijker en een
telformulier werden verschillende
vogels gespot. Thias en Dana
hebben
vervolgens
alle
telformulieren vakkundig gelezen en berekend. De vogel
die het meest rondom de school gespot is…… de
koolmees.

BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor
ouders met kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. Ouders worden
hierbij gestimuleerd om voor te lezen en naar de
bibliotheek te gaan.
De bibliotheek in school wordt uitgebreid met boekjes voor
0-4 jarigen. De kinderen die de Kinderopvang bezoeken
kunnen hiervan gebruik maken.
Genoeg reden voor een feestelijke opening. Er is een
korte openingsactiviteit waarbij we hopen op voldoende
deelname van ouders en kinderen.
Tevens zal er een delegatie van de politiek, onderwijs en
bibliotheek aanwezig zijn.
Nieuws van de peuteropvang - thema: Hou je mond
gezond
In week 3 hadden we samen met de kleuters het thema
´Hou je mond gezond´.
Uit het gesprek over de tandarts, de tandartsstoel en het
tanden poetsen blijkt wel dat veel peuters al bij de
tandarts zijn geweest en dat ze ook wel weten waar de
tandarts naar kijkt als je in de stoel zit. We spelen het na
en gaan ook oefenen met tanden poetsen.

Verjaardag
Ook hebben we deze week de verjaardag van juf Willy
gevierd. Verkleed komen, chipjes rijgen, met ballonnen
spelen en veel dansplezier.
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Nieuws vanuit de Ouderraad:
Rooster oud papier
9 februari 2019
Fam. Dolfing (Kelvin)
Fam. Kruid (Lycia)
Fam. Schonewille (Tim)
Fam. Prikken (Laurentien)

9 maart 2019
Fam. De Jong (Jort)
Fam. Kammer (Serge)
Fam. Faber (Tess)
Fam. Kranen (Sophie)

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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