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Agenda
Datum
11-07
06-07 t/m
14-08-2020

Activiteit
Oud papier
Zomervakantie

Nieuws vanuit school | Algemeen
Terugblik
Het schooljaar is bijna ten einde.
We kijken terug op een vreemd schooljaar waarin Corona
de hoofdrol speelde. Op zeer korte termijn werd van u en
van ons verlangd om snel veranderingen door te voeren.
Dat dit soms ging met vallen en opstaan was dan ook niet
meer dan logisch. Bij deze wil ik u, als ouder, en mijn team
een groot compliment geven voor de getoonde flexibiliteit.
We nemen als team afscheid van juf Lilian en van juf Eliza.
In een eerdere nieuwsbrief heb ik hier al iets over gezegd.
We wensen Eliza veel plezier in haar nieuwe baan en
uiteraard wensen we juf Lilian een spoedig herstel toe.
We begroeten meester Robert als nieuwe leerkracht van
de groepen 7 en 8, naast juf Daniëlle.
Ook nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8.
Onze oudsten zwermen uit naar de verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs. Uiteraard is het begin op een
nieuwe school waar ze opeens weer de jongsten zijn, eerst
weer even onwennig. Maar uit ervaring weten we dat ze
zich al weer snel thuis gaan voelen in deze nieuwe
omgeving.
Tot slot willen we alle ouders bedanken voor de hulp op
allerlei gebied.
Prettige vakantie en tot 17 augustus.

Extra vrije dagen
Het komend schooljaar krijgen onze leerlingen buiten de
vakanties om 6 extra vrije dagen.
Toen we 4 jaar geleden begonnen met het continurooster
werden we door de inspectie verplicht om de eerste 4
schooljaren 980 lesuren per jaar te draaien. Wanneer we
minder lesuren zouden draaien dan zou de toenmalige
groep 5 (nu groep 8) aan het eind van de basisschool niet
op 7520 lesuren komen, hetgeen een eis is van de
inspectie.
Nu deze groep dit schooljaar de school verlaat, kunnen we
afstappen van 980 lesuren per jaar. In principe kunnen we
de komende schooljaren volstaan met 940 lesuren per jaar,
maar we kiezen voor het komend schooljaar voor 950
lesuren. Het vakantierooster is gebaseerd op 980 lesuren
en dat houdt in dat we 30 lesuren (= 6 dagen) tussen de
vakanties door onze leerlingen vrij kunnen geven.
Deze vrije dagen mogen we niet aan een vakantie
vastplakken omdat er dan sprake is van een verlengde
vakantie. De vakanties zijn in samenwerking met meerdere
besturen
en
met
de
Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) vastgesteld en daar
mogen we niet van afwijken.
Deze extra vrije dagen, we noemen ze ook wel
margedagen, worden aan het begin van het schooljaar
gepubliceerd in het informatieblad. Het zijn vrije dagen voor
de leerlingen, maar niet voor de leerkrachten. De
leerkrachten die die dag normaliter moeten werken, zijn
gewoon op school om hun administratie en voorbereiding
te doen.
Infoblad
Het informatieblad voor het schooljaar 2020-2021 vindt u
bij deze nieuwsbrief als bijlage en via de link informatieblad
2020-2021.
Let wel: dit blad is nog onder voorbehoud. De praktijk heeft
ons geleerd dat er soms wat kleine foutjes in zitten.
Vacature directeur
De vacature voor een nieuwe directeur is gepubliceerd in
de plaatselijke kranten. Het gaat om een directeur voor
zowel de Zuiderenk als de Margrietschool in Smilde.
Na de vakantie worden de gesprekken gevoerd en
vervolgens besluit de sollicitatiecommissie welke kandidaat
het meest geschikt is.
Namens de Zuiderenk zit juf Gerla in de commissie.
Dolf Dekker blijft tijdelijk directeur totdat de nieuwe
directeur in functie treedt.
De verwachting is dat de wisseling rondom 1 november zal
plaatsvinden.
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Nieuws vanuit school | Groepen
Nieuws uit groep 1/2
Met de tropische temperaturen weten wij in groep 1 en 2
wel raad! We hebben veel en lekker lang buiten gespeeld
met water. Ook gingen we ‘chillen’ op de handdoek en
buiten eten…het leek wel vakantie! Wat boffen we met zo’n
mooi en groot schoolplein met schaduw!
We nemen deze week afscheid van groep 2. Zij vliegen na
de zomervakantie uit naar groep 3 en kunnen dan ‘eindelijk’
op het grote plein spelen.
Na de zomervakantie mogen wij Ruby, Milan, Daan,
Sanne, Twan en Luca verwelkomen! Vorige week hebben
wij al even kennis met elkaar gemaakt.
Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie!

Na de zomervakantie komt Tygo niet meer; Tygo gaat
verhuizen en we wensen hem heel veel succes op zijn
nieuwe school! Ook Job gaat na de vakantie naar een
nieuwe school, We hopen dat hij het daar heel fijn gaat
hebben!
Wij wensen alle kinderen en ouders een heerlijke
zomervakantie!
Nieuws uit groep 5/6
We genieten volop van ons nieuw ingerichte plein, onder
andere lekker buiten fruit eten!

Met de crea-les hebben we een tentententoonstelling (zeg
dat maar eens 10xkeer achter elkaar} gemaakt, het zag er
heel gezellig uit.
Nieuws uit groep 3/4
De juffen en de kinderen van groep 3/4 zijn blij dat ze toch
nog een paar weken “gewoon” naar school hebben kunnen
gaan. Vóór de tijd van corona hebben ze al heel veel
geleerd, tijdens de weken van thuiswerken hebben ze ook
goed hun best gedaan en gelukkig zaten ze deze laatste
weken weer in hun vertrouwde, gezellige klas, met
vertrouwde kinderen, vertrouwde juffen en vertrouwde
begin- en eindtijden.
Dinsdag hadden we een gezellige
middag. Eerst gingen we iglo’s
bouwen met suikerklontjes. Dit was
de afsluiting van het Blink project “op
Wereldreis”.
Daarna hadden we nog een
verrassing, we
gingen gezellig met de hele groep
een ijsje eten, aangeboden door de
Snackbar in Wiester!
Het was er niet
echt
zomerweer
voor, maar het
was gezellig en lekker!

Afscheid.
Helaas gaan we afscheid nemen van
Elijah en Demy. Elijah gaat verhuizen
naar Nunspeet en Demy naar
Hoogeveen.
We gaan jullie erg missen!
Voetbalclinic
Groep 5/6 en 7/8 zijn uitgeloot voor een voetbal clinic
gegeven door Mischa Visser en Marcel Groninger. Dit zijn
KNVB voetbal coaches. Je had 2 onderdelen: partijtje en
spelletjes. Het was wel een beetje vermoeiend, maar
gelukkig hadden we drinkpauzes tussendoor. Iedereen kon
heel goed voetballen en vonden het heel leuk. Op het einde
kreeg iedereen een handtekening en een sleutelhanger.
Groetjes van Ruben en Hilde
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Nieuws uit groep 7/8
Woensdag 24 juni stond in het teken van afscheid groep 8.
Wij zijn met de kinderen de hele dag naar Joytime geweest.
We hebben de kinderen
letterlijk en figuurlijk in het
zonnetje gezet, want wat
hadden we er toch mooi weer
bij. We hebben het allemaal
super naar ons zin gehad.
Ondanks dit rare jaar hebben
we, volgens de kinderen, het
goed met ze afgesloten.
We
wensen
alle
schoolverlaters veel succes
op hun nieuwe school!

Ook nemen we wegens verhuizing afscheid van Thias Vos.
Veel succes op je nieuwe school Thias!
Vrijdag 26 juni hebben we een voetbalclinic gehad van
twee KNVB coaches. (1 is assistent trainer van jong
oranje!)
Uit alle aanmeldingen werden 30 scholen gekozen. De
KNVB
bood
dit
aan
omdat
de
landelijke
schoolvoetbaltoernooien niet door konden gaan. En wij
werden ook uitgekozen! De kinderen hebben 45 minuten
lang training gehad. Het was leerzaam en leuk. Aan het
eind hebben we nog een echte 'Nederlands elftal' foto
gemaakt met ze.

Nieuws vanuit school | Kinderopvang
Peuteropvangnieuws
Vaderdag
Voor pappa een cadeautje maken is wel even hard werken.
Deze keer met de verfroller een houten bakje verven.

Zomer en “wennen”
Met water spelen blijft leuk: bij de waterbak, met de
waterspuit en bellen blazen. Op diezelfde morgen mochten
de –bijna vierjarigen- peuters nog even “wennen”bij juf
Nanda. Samen met de kleuters hebben ze tijdens het fruit
eten op het digibord schooltv gekeken en geluisterd naar
liedjes. Ter afsluiting kregen de peuters nog een
welkomstgeschenk: een boekje.
Afscheid
Deze week nemen we afscheid van Daan, Twan, Luca,
Ruby en Sanne. Veel plezier allemaal op de basisschool!
Maar eerst voor iedereen: een heel fijne zomervakantie!

Ingekomen

Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek:
een gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en
oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen.
Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van
Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit
jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van
Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van
John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en
via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.
Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Nieuws vanuit de Ouderraad:
Rooster oud papier
11-07-2020
fam. v. Ruitenbeek (Joost)
fam. Schonewille (Tim)
fam. Valent (Maud)
fam. Vos (Thias)
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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