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Agenda school
Datum
Activiteit
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
23-10-2020
Margedag – Leerlingen vrij
24-10-2020
Inzameling oud ijzer

Nieuws vanuit school | Algemeen
Toetsen en oudercontact
Het afgelopen schooljaar was voor iedereen een
abnormaal schooljaar.
Veel evenementen konden geen doorgang vinden en
onze leerlingen kregen langere tijd onderwijs op afstand.
Vanaf juni konden we weer ‘zo normaal mogelijk’
lesgeven en daar hebben we dan ook onze focus op
gelegd.
Omdat onze focus op het lesgeven lag, hebben we
bewust geen Cito-toetsen afgenomen in die periode.
Kits Primair breed hebben we toen afgesproken om in
oktober een zogenoemde nulmeting te doen na de
Corona periode.
Eerder hebben we al gecommuniceerd
dat we zijn overgestapt van Cito naar IEP
en tussen 1 oktober en 9 oktober gaan we
dan ook schoolbreed de IEP-toetsen
afnemen.
Om de afstand tussen de ouders en de school niet te
groot te laten worden gaan we de 10 minuten gesprekken
naar aanleiding van de toetsresultaten gewoon weer op
school houden.
Op 20 oktober vanaf 14.30 uur wordt Parro open gezet
voor het plannen van de oudergesprekken. We houden de
gesprekken van 27 oktober tot en met 2 november op de
middag.
In de Parro app ziet u vanaf 20 oktober wanneer de
leerkrachten beschikbaar zijn.
Uiteraard gelden dan ook de RIVM regels.
 Minstens 1,5 meter afstand houden;
 Bij klachten thuisblijven;
 Zo laat mogelijk komen;




Handen ontsmetten;
Etc. (u kent ze wel zo langzamerhand).

Directiewisseling
Zoals meerdere keren gecommuniceerd heb ik, Dolf
Dekker, aangegeven dat ik tot de herfstvakantie als
interim directeur aanblijf.
Omdat de eerste sollicitatieronde geen kandidaat heeft
opgeleverd, zal er na de herfstvakantie nog geen
definitieve directeur benoemd zijn.
Mijn besluit om tot de herfstvakantie waar te nemen blijft
staan en daarom zal er na de herfstvakantie een andere
interim directeur tijdelijk waarnemen totdat er een nieuwe
definitieve directeur is benoemd.
Wie dat zal zijn, is nog niet bekend.
De tweede sollicitatieronde heeft na gesprekken één
kandidaat opgeleverd, die nog een vervolggesprek krijgt.
We hopen dat deze kandidaat voldoende draagvlak krijgt
om de volgende directeur te worden van de Zuiderenk.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Fietscontrole
Op 28 september vindt de jaarlijkse Fietscontrole plaats
wederom met medewerking van VVN Assen. Uiteraard
nemen wij hierbij de corona voorschriften in acht.
Aan u als ouders vragen wij om de fiets van uw zoon
of dochter te controleren voordat de controle op
school plaatsvindt.
Een goede fiets verhoogt de
veiligheid van uw kinderen en na het ingaan van de
wintertijd op 25 oktober is een goed werkende verlichting
een belangrijke bijdrage aan deze veiligheid.
Zie
onderstaande checklist.
1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en
zijn heel.
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4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen?
Dan moeten beide remmen goed werken. Indien
van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren
en geeft wit of geel licht.
6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er
zijn geen ontbrekende spaken.
7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige
reflectie of er zitten witte of gele reflectoren aan
de wielen, minimaal 1 per wiel.
8. De banden zijn goed opgepompt en hebben
voldoende profiel.
9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt
met beide voeten (tenen) net de grond raken als
je op het zadel zit
11. De trappers zijn voldoende stroef.
12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te
strak. Tip: Heb je een open kettingkast en draag
je een wijde broek? Gebruik dan een broekclip of
band, zodat de broek niet tussen de ketting kan
komen.
14. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de
fiets of geïntegreerd in het achterlicht.
15. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren
en geeft rood licht.

Reminder - 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.

Inzameling oud ijzer
De jaarlijkse oud ijzer actie van IKC Zuiderenk staat
gepland voor 24-10-2020. Die dag wordt er een container
op de parkeerplaats bij school gezet waar men het oud
ijzer in kan doen. Deze container staat tot ongeveer 15.00
uur op de parkeerplaats bij school.

Reminder - 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.

Nieuws vanuit school | Groepen
Kinderboekenweek 2020
Vanaf dinsdag 29 september t/m donderdag 8
oktober starten we in alle groepen met het
Kinderboekenthema thema:
“En
toen?”
De
Kinderboekenweek wordt geopend door
het Lifestyle team op dinsdag.
De hal wordt mooi ingericht met boeken, posters, spullen
uit de geschiedenis en een tijdmachine! Daarna gaan we
in alle groepen veel lezen, voorlezen, prentenboeken
bekijken, informatie verzamelen en knutselen over dit
thema. Deels staat de geschiedenis van Drenthe centraal.
Hieraan gaan we ook een
wedstrijd verbinden. Voor deze
wedstrijd hebben alle kinderen
een kleine (Drentse) steen of kei
nodig. Hij moet voor de groepen 1
t/m 4 wel zo groot zijn dat de
kinderen
hem
kunnen
beschilderen/ versieren. Voor de
groepen 5 t/m 8 gaan de kinderen
een heel mooi verhaal bedenken bij hun steen. Dit alles
gebeurt op school, maar het zou fijn zijn als u alvast een
mooie steen wilt gaan zoeken met uw kind en deze voor
woensdag 9 oktober mee wilt geven! De winnaar ontvangt
de gouden penseel of de gouden griffel/pen, bij de
afsluiting van de Kinderboekenweek! We hopen op een
heel interessante week/reis door de geschiedenis, en
zullen u via Parro, d.m.v. berichtjes/foto’s op de hoogte
houden!
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Nieuws uit groep 5/6

De klas heeft gestemd!
In groep 5 is Jorian gekozen
en in groep 6 Norah.
Gefeliciteerd en veel succes
in de leerlingenraad!

Nieuws uit groep 3/4 - Voorstelling
Vorige week donderdag gingen we met de bus naar
Westerbork. Daar bezochten we een theatervoorstelling
over “de Rattenvanger van Hamelen”.
Het was erg leuk, de meneer speelde alles zelf: de ratten,
de burgemeester, de kinderen, de ouders en de
rattenvanger.

Crea les
Tijdens de crea hebben we met klei een appel of peer
(na)gemaakt en geverfd.
Zoek de verschillen:

Nieuws uit groep 3/4 – Reuzenlibel - Hotel
Onze schooltuin is echt supermooi geworden! Dagelijks
gaan de kinderen op zoek naar allerlei insecten, kevers,
mooie takken en blaadjes, maar afgelopen donderdag
landde wel een heel bijzonder beest op de mouw van
onze grote natuurliefhebber Joost uit groep 4! Prachtig
beest en hij bleef nog rustig zitten voor de foto ook!
Inmiddels is het insectenhotel, gemaakt door de kinderen,
verhuisd, maar alle bewoners zitten er nog in, heel veel
gaatjes zijn al gesloten. Het hotel hangt nu nog dichter bij
beide tuinen, dus gaat vast volgeboekt worden!

Nieuws vanuit de Ouderraad
Rooster oud papier
10-10-2020:

14-11-2020:

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

Fam. Dijkstra
Fam. Dolfing (Kelvin)
Fam. Dolsma (Zara)
Fam. Elslo (Dylan)

We verzamelen om 13.00 uur bij de school
Mocht u verhinderd zijn op de genoemde datum, dan
graag onderling ruilen..
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Nieuws vanuit Kinder/Peuteropvang:
Peuteropvangnieuws:

Bijlagen / Ingekomen: Geen

Groepswijzigingen
Ilse en Sue, beide net 2 jaar geworden, komen bij ons
spelen. Welkom allebei!

Thema ‘Welkom Puk’
Ter afsluiting van het thema maken we een kunstwerk.
Daarbij helpen de kinderen bij het opruimen van de
kwasten en de verf.

Thema: ‘Wat heb jij aan vandaag?’
Als Puk vlekken op zijn kleding heeft doen we zijn kleren
uit en zoeken we een schone broek en trui voor Puk. De
vuile kleren gaan in de wasmand en worden door Josh
gewassen en opgehangen.
Bij het verhaal over feestkleren heeft Puk een cadeautje in
zijn rugzak, het uitpakken daarvan is best wel
spannend!@
We plakken voor het feest een feesttrui met vrolijk
gekleurde streepjes.
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