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Agenda school
Datum
Activiteit
06-09
Techniekexperience gr. 7/8 - Beilen
09-09
OR-vergadering
Informatieavond groep 5/6
12-09
Informatieavond groep 7/8
14-09
Oud papier
Informatieavond groep 1/2
18-09
Informatieavond groep 3/4
30-09
Opening Kinderboekenweek
02-10
Fietscontrole
10-10
Theatervoorstelling groep 3/4, W’bork
11-10
Techniektoer Pon-Cat, groep 5/6
12-10
Oud papier
14-10
Zakelijke ouderavond
17-10
Nieuwe Kolk Assen, groep 5/6
19-10
Oud ijzer actie
21-10 t/m
Herfstvakantie
25-10

Nieuws vanuit school | Algemeen
Start schooljaar 2019 – 2020
We zijn dit schooljaar gelukkig weer gestart met alle
leerkrachten en pedagogisch medewerksters die bij ons
werkzaam zijn.
Het is altijd spannend of iedereen gezond uit de vakantie
komt.
Ook mochten we vorige week maandag 95 leerlingen
begroeten en dat bewijst dat de voorspelde krimp Wijster
niet of nauwelijks bereikt heeft.

Het is ondertussen traditie geworden dat de
kriebelbrigade in de eerste week na de vakantie weer op
jacht gaat.
Het doet mij deugd te kunnen melden dat er geen enkele
luis gevonden is.

Dit schooljaar gaan we werken met de opvolger van onze
rekenmethode Pluspunt. De groepen 3 en 4 werken nog
veelal op papier en de groepen 5 tot en met 8 verwerken
hun sommen grotendeels digitaal. Een belangrijke
verandering ten opzichte van de vorige methode is, dat de
sommen zich automatisch aanpassen aan het niveau van
de leerling.
Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten hier
dieper op ingaan.

Ook gaan we dit schooljaar verder met het leggen van
meer verantwoordelijkheden bij onze leerlingen. Het
afgelopen jaar zijn we begonnen met dagtaken waarbij de
leerlingen zelf konden kiezen in welke volgorde ze de
vakken konden maken. Het komend schooljaar gaan we
dit verder uitbouwen.
De creatieve vakken gaan we dit schooljaar anders
organiseren. Aan de hand van de methode ‘Uit de kunst’
gaan we toewerken naar het aanbieden van verschillende
technieken en materialen door het schooljaar heen. Het
koken is het komend schooljaar gericht op gezonde
voeding.
Het plein wordt verder aangepakt. De bedoeling is dat we
in oktober/november beginnen met de bouw van een
amfitheater op het schoolplein. Daarvoor moet het
fietsenhok worden verplaatst naar ons verkeersplein en
voorafgaand moet de bestrating aangepast worden zodat
het fietsenhok vlak komt te staan. Het één en ander laten
we deels uitvoeren, maar we vragen ook ouders en
dorpsgenoten om bijvoorbeeld het straatwerk aan te
pakken. Een oproep volgt nog in latere nieuwsbrieven.
De ruimte van de kinderopvang is langzamerhand
onherkenbaar geworden in vergelijking met een jaar
geleden. Nieuw meubilair en een frisse kleur zorgen
ervoor dat het steeds minder een ‘klaslokaal’ wordt.
Nu nog een ‘finishing
touch’ en we kunnen
onze open dag gaan
organiseren.
Al met al staat er weer veel op het programma en dan rest
mij nog om iedereen een heel prettig schooljaar toe te
wensen.
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Parkeerplaatsen
Wanneer kinderen met de auto naar school gebracht
worden of met de auto worden gehaald, dan is bij ons het
verkeersbeleid dat ze uit- en instappen op de
parkeerplaats aan de Kampsweg.
We zien op dit moment steeds vaker dat ouders hun auto
parkeren op het verkeersplein of op de parkeerplaats van
het personeel.
Tegelijkertijd stromen hier ook de leerlingen binnen die
lopend of op de fiets naar school of naar huis gaan.
Dit leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties,
zowel voor schooltijd maar vooral ook na schooltijd.
Ook merken we dat de auto’s van het personeel schade
oplopen vanwege het feit dat de parkeerplaatsen krap zijn
en dat het dan ook geregeld voorkomt dat portieren van
auto’s van ouders tegen de auto’s van
personeelsleden aankomen.
Daarom nogmaals een vriendelijk
verzoek: gebruik de parkeerplaats aan
de Kampsweg als ‘kiss and ride
strook’ bij het brengen en halen van
uw kind(eren).

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Manon Ensing en ik ben de
nieuwe intern begeleider op IKC
Zuiderenk.
Ik zal in die functie op
maandag op school te vinden zijn.
Ik ben opgegroeid in Smilde en op mijn
achttiende ben ik gaan studeren in
Amsterdam. Na mijn studie ergotherapie
heb ik bijna 8 jaar gewerkt in een
psychiatrisch ziekenhuis. Omdat ik toch erg graag met
kinderen wilde werken ben ik de pabo gaan doen. Na die
te hebben afgerond ben ik een half jaar gaan reizen en
toen ik terug kwam ben ik (na wat invalbaantjes) als
leerkracht gaan werken op een school voor kinderen met
psychiatrische problemen (speciaal onderwijs). Vanuit
daar ben ik ook de opleiding tot intern begeleider gaan
doen. Na meer dan 20 jaar in Amsterdam te hebben
gewoond ben ik teruggekeerd naar Drenthe. De afgelopen
twee jaar heb ik als intern begeleider gewerkt op een
school voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en
slechthorendheid.
Ik ben nu woonachtig in Norg. Ik heb drie kinderen, Janne
van 9, Teun van 7 en Tjitse van 5.
Naast de Zuiderenk werk ik ook op IKC Pieter van Thuyl
in Hoogersmilde.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met de hond te
wandelen of te fietsen, te lezen, bij te kletsen met
vrienden en vriendinnen en de natuur in te gaan met mijn
kinderen.
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging. De eerste
week is mij zeer goed bevallen en ik kijk uit naar de rest
van het schooljaar

Nieuws vanuit school | Groepen
Groep 1 en 2
De zomervakantie is voorbij en we zijn alweer hard aan
het werk.
We hebben allemaal al een verjaardagskalender
geknutseld.
Ook hebben we bezoek gehad in de klas van “boef”.
Volgende week gaan we werken over “het cijferwinkeltje”.

In de zomervakantie is Jinte 4 jaar geworden, welkom
Jinte!
Dan nog even praktisch…
Elke dinsdag krijgen de kleuters gymles van meester
Jelmer. Zou u uw kind daarom weer gymschoenen willen
meegeven of even kijken of de oude nog passen?

Op woensdag 18 september is de informatie avond van
de kleuters. Tijdens deze avond vertellen we over de gang
van zaken in onze kleuterklas en is er gelegenheid voor
het stellen van vragen.

Groep 3 en 4
We zijn begonnen! Maandag 26 augustus kwamen de
kinderen vol vakantie verhalen de klas binnen. Voor de
kinderen die voor het eerst naar groep 3 gingen, best wel
een beetje spannend! En voor de kinderen van groep 4
ook, zij maakten kennis met hun nieuwe juf op de
maandag en dinsdagochtend, en de vrijdag, juf Jennifer.
En dan kwamen nog Yara, Naomi en Yoas voor het eerst
op de Zuiderenk. Wij wensen hen van harte welkom en
hopen dat ze zich heel snel thuis zullen voelen in onze
groep en op onze IKC!
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Nieuws vanuit Kinder/Peuteropvang:

Peuteropvangnieuws
Start schooljaar
Een feestelijke start, Sanne vierde haar verjaardag.
Daarbij mocht ze zelf 3 kaartsjes op de nieuwe Puktaart
zetten (gemaakt door Evelien).

We zijn al druk aan het leren geslagen, nieuwe letters
leren in groep 3, we kennen al de r, d ,i ,k, aa, en de n.
Groep 4 is al druk aan de slag met spelling en taal.
Tijdens de informatieavond zullen we u van alles vertellen
over hetgeen er allemaal in groep 3 en 4 gaat gebeuren
dit jaar. We hopen u dan te zien! En voor de kinderen, we
zijn goed begonnen en gaan er een gezellig jaar van
maken!

Nieuws vanuit de Ouderraad:

Ook hebben we uitbreiding van de groep: Daan, 3 jaar,
komt bij ons spelen. Welkom Daan!!
We hebben inmiddels 8 3-jarigen in de groep. Na de
zomervakantie zie je dat de peuters zijn gegroeid: fietsen
op een grote fiets en de grote schommel zit beter. Ook is
er meer samenspel: ijsverkoop in het kasteel en in de
zandbak.

Rooster oud papier
14-09-2019:

12-10-2019:

Fam. Brandsma (Melvin)
Fam. Wever (Martin)
Fam. Wever (Mick)
Fam. Beekelaar (Edwin)

Fam. Holthof (Mara)
Fam. Gerrits (Yara)
Fam. Bleijs (Leon)
Fam. Kleine (Remco)

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

Nieuwe inrichting
We zijn bijna klaar met onze nieuwe inrichting. Voor de
peuters volop ruimte en materialen die passen bij hun
leeftijd en ontwikkeling.
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