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Nieuwe directeur
Op maandag 30 november zal Patrick da Costa Gomez
(de nieuw benoemde directeur) voor het eerst op school
komen. Hij zal tot de kerstvakantie op maandag en
donderdag op IKC Zuiderenk aanwezig zijn en ingewerkt
worden. We wensen Patrick alvast een goede en
plezierige tijd op de Zuiderenk.

Agenda school
Datum
Activiteit
14-11-2020 Oud papier
30-11-2020 OR-vergadering
04-12-2020 Sinterklaasviering
12-12-2020 Oud papier
Start kerstvakantie
18-12-2020
Leerlingen om 12.00 uur vrij
21-12-’20
Kerstvakantie
01-01-‘21

Nieuws vanuit school | Algemeen
Corona
Op dit moment zijn bijna alle medewerkers weer geheel of
gedeeltelijk aan het werk. Opmerkelijk is dat het
Coronavirus behoorlijk lang klachten blijft geven. Het team
van onze school is dan ook behoorlijk geschrokken van de
afgelopen periode en laat zich bij verkoudheidsklachten
meteen testen. We hopen steeds weer dat er een invaller
gevonden kan worden, maar merken dat het steeds
lastiger wordt deze te vinden.

Coördinator oud papier
Vorig schooljaar deden we al een oproep voor een nieuwe
coördinator oud papier en we zijn blij u te kunnen vertellen
dat Jolanda Tjabringa deze
taken op zich gaat nemen.
Heel fijn!
Jolanda heeft het stokje
overgenomen
van
Johan
Brandsma en wij wensen haar
veel succes!

Nieuws vanuit de Ouderraad
Halen en brengen
We zien de laatste weken steeds meer ouders op het
schoolplein terwijl de coronamaatregelen juist zijn
aangescherpt. Wij vragen jullie dan ook bij het halen en
brengen van de kinderen aan de rand van het schoolplein
te blijven, buiten de pergolapalen. Aan de kant van de
parkeerplaats van de kleuters vragen we u bij het brengen
en halen te wachten / afscheid te nemen bij het hek. Dit
draagt ertoe bij dat we allemaal gezond blijven.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Rooster oud papier
14-11-2020
Fam. Dijkstra (Demy)
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 en dit tijdig telefonisch doorgeven
aan Jolanda Tjabringa (06 – 22210149).

IKC Zuiderenk
Drijberseweg 2
9418 PW Wijster
Tel:
0593 - 562250
E-mail: info.zuiderenk@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/zuiderenk

12-12-2020
Fam. Etten (Ruben)
Fam. Faber (Tess)
Fam. Gerrits (Rowen)
Fam. vd Heide (Susanne)
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Nieuws vanuit Kinderopvang
Peuteropvangnieuws
Groepswijziging
Kay komt ook bij ons spelen, welkom Kay!
Sint Maarten
Dit jaar maken we een vislampion. Eerst zwemmen we als
visjes, oefenen liedjes voor Sint Maarten en verven
daarna de vis.
Als de lampion klaar is, lopen een paar kinderen alvast
een rondje met de lampion.
Wat blijft altijd leuk? De techniek: zelf het lampje aan- en
uitdoen!

Herfst
Buiten vallen de blaadjes weer en daarmee kun je ook
leuk spelen. In de lucht gooien en natuurlijk ook opruimen.
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