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Agenda school
Datum
Activiteit
07-09-2020
OR-vergadering
12-09-2020
Oud papier
17-09-2020
Voorstelling gr.3 /4 Westerbork
22-09-2020
Voorlichting brandweer
28-09-2020
Fietscontrole
29-09-2020
Opening Kinderboekenweek
Excursie gr. 7/8 Herinneringscentrum
06-10-2020
Westerbork
10-10-2020
Oud papier
12-10 t/m
Herfstvakantie
16-10-2020

Nieuws vanuit school | Algemeen
Zakelijke ouderavond
Traditiegetrouw willen de ouderraad, de steunstichting en
de
medezeggenschapsraad
weer
verantwoording
afleggen
betreffende
de
financiën,
de
gespreksonderwerpen en de activiteiten.
Op maandag 5 oktober liggen de stukken van 19.00 uur –
20.00 uur ter inzage op school.
De directie en enkele ouderraadsleden zijn dan aanwezig
om eventueel toelichting te geven op de stukken.
Vanwege
de
coronamaatregelen
werken we die avond op afspraak.
Met andere woorden: u geeft bij de
directie aan hoe laat u die maandag
wilt komen, waarna we u kunnen
inplannen. Hiermee voorkomen we
dat er tegelijkertijd teveel volwassenen in de school
aanwezig zijn.
Zijn er geen aanmeldingen dan vervalt de mogelijkheid
om de stukken in te zien en is de school op de genoemde
avond gesloten.
Nieuwe zonwering
Afgelopen dinsdag zijn we verlost van onze haveloze
zonwering bij de ingang van de
school. Al tijden hebben we ons
geërgerd aan de losse stukken
zonwering die wapperden in de wind.
De firma Vinke heeft nieuwe screens
gemonteerd en deze hebben een
mooie frisgroene kleur, passend bij
ons groene schoolplein.

Nu moeten de trespa platen nog vervangen worden boven
de screens en dat maakt dat het aangezicht van de school
weer een stuk netter is.
Schoolplein
We zijn op dit moment al weer druk bezig met de derde en
laatste fase van het vernieuwen en aantrekkelijk maken
van ons schoolplein. Na de bloementuin en het
amfitheater is nu de ruimte onder de bomen en op het
kleuterplein aan de beurt. Dezelfde architect, die ook
verantwoordelijk is voor het amfitheater, is benaderd voor
het bedenken van een plan en het maken van een schets
voor fase 3.
Ondertussen is de eerste schets klaar en we zijn op dit
moment druk bezig om de laatste puntjes op de i te
zetten. Vervolgens zetten we de schets uit naar
verschillende hoveniersbedrijven voor een offerte en
daarna kan de uitvoering beginnen.
We hopen rondom november/december te beginnen aan
de uitvoering.
Ondertussen zijn we bezig
om het insectenhotel te
verplaatsen.
Vanwege
brandgevaar mocht het hotel
niet langer tegen het huisje
hangen. We plaatsen het
hotel nu aan de gevel van de
school.

Neusverkouden: kinderen naar school?
In de bijlagen en via de linkjes beslisboom 0 – 6 en
beslisboom 7 – 12 ontvangt
u 2 beslisbomen
neusverkouden kind die ontwikkeld zijn op basis van de
richtlijnen
van het
RIVM.
Met bijgevoegde bestanden kunt u beoordelen of een
verkouden kind wel of niet naar school of de kinderopvang
mag.

Gezocht: nieuwe OR-leden
IKC Zuiderenk is op zoek naar nieuwe OR-leden. Wilt u in
een leuke ploeg en op een positieve manier wat meer
betrokken zijn bij ons IKC?
Kijk dan eens naar de bijgevoegde flyer met nadere
informatie. De flyer kunt u ook openen via de link flyer
werving OR-leden IKC Zuiderenk.
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Nieuws vanuit de Ouderraad
Rooster oud papier

Nieuws vanuit school | Groepen
Nieuws uit groep 1/2
Even voorstellen
Hallo allemaal, mijn naam is
(juf) Laura en ik ben stagiaire
bij groep 1 en 2. Ik ben 23
jaar oud en woon in
Westerbork. Tot eind juni
ben ik, elke maandag en
dinsdag en af en toe een
week, op IKC Zuiderenk te
vinden. Ik zit in het tweede
leerjaar van de Pabo op NHL
Stenden in Emmen.
Mijn hobby’s zijn zwemmen en zwemtraining geven bij
Z.P.C. De Valken uit Westerbork en ik speel bugel in het
(fanfare)orkest van Muziekvereniging St. Cecilea in Elp.
Als jullie nog vragen voor mij hebben, hoor ik het graag.
Tot ziens op IKC Zuiderenk. Groetjes Laura

12-09-2020:

10-10-2020:

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

Fam. Erkelens (Levi)
Fam. Erkelens (Lieke)
Fam. Bleijs (Leon)
Fam. Bos (Jorian)

We verzamelen om 13.00 uur bij de school
Mocht u verhinderd zijn op de genoemde datum, dan
graag onderling ruilen..

Nieuws uit groep 5/6
Bijlagen / Ingekomen:

Mediawijsheid
In de eerste les hebben we
gepraat over internet en
wat weet je er allemaal al
van. Met kaartjes waarop
een rode of groene duim
stond, konden de kinderen
aangeven of ze het eens of
oneens waren met een
stelling.
In de volgende les gaan we
leren hoe we iets op
kunnen zoeken in Google.
Gym
Elke maandag en vrijdag gaan we op de fiets naar de
gym. Dit gaat heel goed! De meeste kinderen hebben ook
gymschoenen aan tijdens de gymles. Het zou fijn zijn als
alle kinderen gymschoenen mee hebben in hun tas! Dank
alvast.

Kindpakket gemeente Midden-Drenthe

Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke
activiteiten. Bijvoorbeeld sporten, zwemles, schoolreis of
naar muziekles. Ook als zijn of haar ouders hiervoor geen
of weinig geld hebben. Dat vinden we in Midden-Drenthe
belangrijk. Daarom heeft de gemeente voor gezinnen met
een laag inkomen het Kindpakket.
Sinds kort maakt ‘Bartje leert zwemmen’ ook onderdeel uit
van het Kindpakket. Met deze regeling kunnen kinderen
uit minimagezinnen gratis hun zwemdiploma halen.
Wil je weten of je in aanmerking komt voor regelingen uit
het Kindpakket?
Of wil je meer weten over de mogelijkheden?
Kijk dan op www.middendrenthe.nl/kindpakket of neem
contact op met één van de medewerkers van de
Gemeentewinkel via (0593) 53 92 22. Op afspraak
langskomen in de Gemeentewinkel kan natuurlijk ook.
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Nieuws vanuit Kinder/Peuteropvang:
Peuteropvangnieuws:
Thema “Welkom Puk”
Bij dit thema stellen we ons voor aan Puk en laat Puk zijn
rugzak zien. We zoeken Puk door een draad te volgen en
vinden hem in zijn bedje. We geven Puk een rondleiding
en laten daarbij ook de toiletten en de slaapkamers zien.
Daarnaast hebben we nog genoeg tijd om te knutselen, te
spelen in het speellokaal en buiten ijsjes te verkopen.

We gaan de huishoek schoonmaken als er zand en
papiertjes op de tafel en de grond liggen.; Na het vegen
en poetsen is het tijd voor de inrichting. Als alles weer op
de plek staat maken we de huishoek wat gezelliger met
kleedjes, schilderijtjes en een plantje op tafel. Van al dat
werken krijg je wel trek en gaan we samen eten, waarbij
Puk niet wordt vergeten!
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