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Agenda school
Datum
Activiteit
18-02 t/m
Voorjaarsvakantie
22-02
04-03
OR-vergadering
06-03
Drents Archief gr. 1/2
09-03
Oud papier
15-03
Staking – leerlingen vrij
20-03
Open dag/ochtend IKC Zuiderenk
23-03
Potgrondactie
Start “Op pad door
25-03
prentenboekenland”
Groep 1-2 08.30 – 09.45 uur

Groep 5/6 – Crealessen
Groep 5 heeft de afgelopen weken, met behulp van de
crea ouders, vrolijke kippetjes gemaakt van stof.

Nieuws vanuit school | Algemeen
Staking
Beste ouders/ verzorgers,
Op vrijdag 15 maart vindt er een landelijke staking plaats
in het onderwijs. Na een peiling onder de leerkrachten
blijkt
dat
er
een
hoge
actiebereidheid
is.
Op 15 maart wordt er geen les gegeven op IKC
Zuiderenk. De kinderen zijn die dag vrij.
Er is het afgelopen jaar al veel geïnvesteerd in het
onderwijs.
Het geld wat vrij kwam door onze eerste staking, is bij ons
op school onder andere gebruikt voor extra ondersteuning
in de groepen op dinsdag- en woensdagochtend.
Helaas is er nog steeds een GROOT tekort aan leraren.
Met deze staking hopen wij dat het kabinet nog meer
geld
in
het
onderwijs
gaat
investeren!
Daarvoor staken wij!
We denken er goed aan te doen u tijdig te informeren en
we hopen op uw begrip.

Groep 6 is druk geweest met programmeren van de lego
techniek leerlijn WeDo2.
Opa Joop heeft geholpen. Het ging heel goed!

Groep 1/2 – Het museum
Na de voorjaarsvakantie starten
wij met het thema ‘Het museum’.
De kinderen gaan kennis maken
met het ‘meisje met de hoepel’.
Wie was zij? Waar speelde zij
mee? Aansluitend aan het thema
gaan wij woensdag 6 maart met
de groep een bezoek brengen
aan het Drents Archief. In het
Drents Archief gaat de echte
zoektocht beginnen.

Nieuws vanuit school | Groepen
Groep 1/2 – Op pad door prentenboekenland
Maandag 25 maart starten wij met de activiteit “Op pad
door prentenboekenland”; een project waarbij de school
en de bibliotheek samenwerken om u als ouders te
stimuleren (meer) te gaan voorlezen.
De start staat gepland van 08.30 – 09.45 uur en de
uitnodiging ontvangt u na de voorjaarsvakantie.

Leesvirus
In groep 5/6 zijn we weer gestart
met het Leesvirus. Leesvirus is een
project waarbij de kinderen van
onze groep veel lezen, hun mening
geven over boeken en reageren op
meningen van andere kinderen.
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Want bij dit project doen meerdere scholen mee. Het
project duurt in totaal 10 weken. In deze weken lezen we
10 leuke boeken.
Elke maandag krijgen we vragen over de boeken. Soms
zijn er opdrachten die online moeten worden gezocht,
soms zijn het creatieve opdrachten of vragen over de
boeken. Voor elke vraag kunnen we punten scoren.
Op dit moment maken een aantal kinderen uit onze klas
een rap voor de leesvirus.
Na 10 weken is er een winnaar bekend.
Welke school is het meest besmet door
het leesvirus!!
Tijdens een feestelijke afsluiting in de
bieb te Westerbork wordt de winnaar
bekend gemaakt.
De afsluiting van Leesvirus is op
10 april en dan gaan we met de bus
naar de bibliotheek in Westerbork.

Opening BoekStart Kinderopvang
Donderdagmorgen 7 februari hebben we in bijzijn van
ouders, kinderen en een delegatie van de gemeente,
bibliotheek en onderwijs een bibliotheekkast onthuld.
Na ontvangst met koffie/thee en limonade was er een kort
voorleesmoment waarbij de aanwezige delegatie actief
was door vertelplaten voor te lezen.
De boekenkast werd tevoorschijn getoverd en daarna
konden de kinderen de boekjes zelf bekijken. Vanaf nu
kan de Kinderopvang gebruik maken van de
schoolbibliotheek door boekjes te halen tijdens de
uitleenuren

Nieuws vanuit de Ouderraad:

Pukthema ´Knuffels´
De knuffels van de kinderen mogen logeren op de opvang
en ze gaan net als Puk slapen in de bedjes. Eerst
allemaal bij elkaar en daarna maken we zelf een bedje
van een schoenendoos.
Dat is wel even passen en meten, past het lange haasje
er wel in?

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

13 april 2019
Fam. Van Ruitenbeek (Joost)
Fam. Dijkstra (Tygo)
Fam. v.d. Garde (Leanne)
Fam. v.d. Heide (Susanne)

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

Nieuws vanuit Kinderopvang
Peuteropvang - Nationale Voorleesdagen 2019
Hedy kwam bij ons op dinsdagmorgen 29 januari
voorlezen uit het Prentenboek van het Jaar:
´Een huis voor Harry`. Er werd aandachtig geluisterd en
ook was er veel te zien. Mooie vertelplaten en attributen
lieten zien hoe de dikke kater Harry op zoek gaat naar zijn
huis.

Groepswijziging
We hebben een nieuw kindje erbij, Josh. Gerdien heeft
vrijdag afscheid genomen.
Zij gaat verhuizen en we wensen haar veel speelplezier
toe in haar nieuwe woonplaats.

Bijlagen/Link:
Natuurmonumenten: Activiteiten voorjaarsvakantie – zie
link Dwingelderveld
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