Nieuwsbrief IKC Zuiderenk | nr. 14 – 18-04-2019

Agenda school
Datum
Activiteit
19-04 t/m
Paasvakantie
22-04
23-04 t/m
Meivakantie
03-05
07-05
Praktisch verkeersexamen
11-05
Oud papier
15-05
MR-vergadering
17-05
Schoolfotograaf
20-05
Natuurspeurderstocht groep 5/6
24-05
Sportdag
27-05
OR-vergadering
30+31-05
Hemelvaartvakantie

Nieuws vanuit school | Groepen
Koningsspelen
We begonnen de
dag met een
heerlijk ontbijt.
Vervolgens
dansten de
kinderen de
Pasapas, het
koningslied van
Kinderen voor
Kinderen.

Nieuws vanuit school | Algemeen
Oudertevredenheidspeiling
Dinsdag 2 april heeft u middels een mail en link een
verzoek gekregen om een korte vragenlijst in te vullen
(oudertevredenheidspeiling).
De site waarop u deze vragenlijst kunt invullen is helaas
een dag uit de lucht geweest, maar de vragenlijst staat
nog open tot 20 april, daarna is het niet meer mogelijk om
deze
in
te
vullen.
Alvast hartelijk
dank!!!!

Op het verkeersplein kwamen ’s middags groepen 3 t/m 8
bij elkaar voor de ruilbeurs. Op een kleedje werden de
spullen neergelegd en kon het ruilen beginnen. Er is veel
geruild en alle kinderen waren enthousiast. In de klas
werden alle spullen nog eens goed bekeken en iedereen
ging tevreden naar huis.

Beste ouders/verzorgers,
De ouderraad van de Zuiderenk is bezig met het innen
van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019.
Van de ouderbijdrage worden onder andere de
Sinterklaas- en Kerstviering en de schoolreizen betaald.
Hiervoor ontvangen jullie, net als voorgaande jaren, een
verzoek via e-mail. Dit gebeurt via de e-mailadressen
waarop jullie ook deze nieuwsbrief ontvangen en wordt
verstuurd
vanaf
het
e-mailadres
"penningmeester.zuiderenk@yahoo.com".
De ouderbijdrage is € 50 per jaar voor de kinderen in de
groepen 1 t/m 6.
In de groepen 7 en 8 is de bijdrage hoger in verband met
de tweejaarlijkse meerdaagse schoolreis en is € 70 per
jaar.
Namens de ouderraad,
Laurens Prikken || Penningmeester
oep 5-6
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- Zonnebloemen
Alle kinderen in groep 5 en 6 hebben
zonnebloempitjes gezaaid in een
potje met grond. Daar moeten ze zelf
voor zorgen. De eerste kleine
steeltjes zijn al te zien. In de
meivakantie krijgen de kinderen het
potje mee naar huis. Na de vakantie
nemen ze het weer mee naar school.
Als de zonnebloemen al aardig
gegroeid zijn, planten we ze in onze
schooltuin.
Wie kan de mooiste of hoogste zonnebloem kweken?

Groep 1-2 - Voorlezen
De voorlees challenge.
Maandag hadden we de diploma uitreiking van de
voorlees challenge. We zijn begonnen met het voorlezen
van een verhaal. Tussentijds stopt het verhaal en mogen
de leerlingen in de eerste ruit tekenen over wat er
voorgelezen is. Vervolgens lezen we weer verder en
mogen ze een tweede tekening maken. Dit doen we in de
kring. Wanneer het boek uit is gaan ze in tweetallen aan
elkaar vertellen wat ze hebben getekend.
Na de "vensterruiten" kwamen we aan bij de diploma
uitreiking. Eindelijk... want die heerlijke cupcakes stonden
daar ook al zo lang! Bij het in ontvangst nemen van de
diploma hoorde ook een cupcake. Het was smullen!

Groep 7/8 – Verkeersexamen
Op 4 april hebben alle leerlingen van groep 7/8 het theorie
deel van het verkeersexamen gemaakt. Trots kunnen wij
meedelen dat alle kinderen voor dit onderdeel zijn
geslaagd. 9 april hebben we het praktijk examen
geoefend in Beilen. De kinderen hebben in kleine
groepjes de route gefietst onder begeleiding van de juffen
en 4 moeders. We hebben ze op wat lastige punten
gewezen. Dinsdag 7 mei is het echte examen. Enige tijd
geleden hebben we de route naar u gemaild. U kunt dus
de route met uw kind nog eens oefenen in de vakantie. De
gymles
van
groep 7/8 zal
dinsdag na de
vakantie door het
examen komen
te vervallen en
de
kinderen
worden gewoon
om half 9 op
school verwacht.
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Groep 1-2 Uilenballen
Gisteren gingen we samen met
groep 3/4 uilenballen pluizen. We
hebben veel botjes gevonden!

Afsuiting Leesvirus
Op 10 april gingen we, groep 5 en 6, met de bus naar de
bibliotheek in Westerbork. Voor een feestelijke afsluiting
van Leesvirus en dit na zeker 10 weken intensief lezen,
opdrachten maken, vragen opzoeken in de boeken en
internet. Wij hebben een gedeelde 2de plek veroverd wat
heel goed is. De kinderen waren enthousiast bezig en de
boeken waren ook leuk om te lezen.
Helaas kwam de bus te laat bij onze school, waardoor wij
te laat kwamen bij de afsluiting.
We konden niet meer mee doen aan de
verkiezing van het mooiste boek. Dit
hebben we later in de klas gedaan. Het
boek van de Gorgels werd gekozen als
mooiste leesboek. In de bibliotheek
hebben we nog wel kunnen kijken naar
een interactieve voorstelling gespeeld
met leerlingen van een andere klas.
Gelukkig hebben we dit virus allemaal
weer overleefd.

Nieuws vanuit PEUTEROPVANG
Thema pasen
We hebben weer volop geknutseld voor Pasen: ei met
kuiken er in; eitjes gekleurd en voor een paasmandje
hebben we een paashaas geverfd. Nu maar afwachten of
de paashaas ook langs komt met chocolade-etijes.
Zelf de paastak versieren met eitjes is een nauwkeurig
werkje.

Koningsspelen
We starten de dag met het koningsontbijt: een beetje
onwennig nog voor de peuters, de crackers zijn favoriet.
Daarna gaan we naar de kleuters om de spelen te openen
met het lied “de Pasapas”. Op het grote scherm zien we
de kinderen dansen en het is vooral veel kijken en
genieten. We gaan naar buiten voor de spelletjes: blikken
en kegels omver gooien, met een ballon op een racket
lopen, met de loopfiets heen en weer en stoepkrijten.
Na het voorlezen in de kring zijn we ook nog weer actief in
het speellokaal: spelen met hoepels, kringspelletjes en
vooral veel rennen.

Nieuws vanuit de Ouderraad:
Rooster oud papier
11 mei 2019
Fam. Rensing (Mette)
Fam. Steenbergen (Tara)
Fam. Kamman (Jan Willem)
Fam. Hooghuis (Myrthe)

8 juni 2019
Fam. Wolters (Jens)
Fam. Vos (Elijah)
Fam. Langenhorst (Dana)
Fam. Persoon (Lasse)

Mocht u verhinderd zijn op de genoemde datum, dan
graag onderling ruilen en dit tijdig telefonisch doorgeven
aan Johan Brandsma
(06-21841835).
Vooraankondiging Roefeldag
De Roefeldag vindt plaats op zaterdag 29 juni 2019.
Op deze dag kunnen de leerlingen uit de groepen 3 tot en
met 8 een kijkje nemen bij bedrijven in Beilen.
Binnenkort komt er ongetwijfeld meer informatie.
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Fijne vakantie en tot
ziens op maandag
6 mei

