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Agenda school
Datum
Activiteit
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
Het is bijna weer 5 december.
Sinterklaas
kan
i.v.m.
de
Coronaregels niet fysiek op school
aanwezig zijn. We gaan er echter
met alle kinderen een andere,
maar toch fijne Sinterklaasviering
van maken.
Meer informatie vindt u onder het “Sinterklaasnieuws”.
Juf Daniëlle is nog steeds niet geheel hersteld. Gelukkig
hebben wij meester Hansfried bereid gevonden haar te
vervangen totdat juf Daniëlle weer kan werken in groep
7/8. De medewerkers bij de kinderopvang, juf Willemijn en
juf Miranda zijn ook nog ziek en
kunnen gelukkig steeds worden
vervangen. We wensen alle drie
namens het hele team beterschap.
Ouders die willen weten welk schoolfruit op welke dag
wordt aangeboden kunnen inloggen via de volgende link
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Hier kunt
u zich aanmelden voor de ouderbrief.

Ook hebben we prachtige tekeningen gemaakt en die op
de bus naar de burgemeester van Midden-Drenthe
gedaan!
Helaas kan Sinterklaas dit jaar, i.v.m. de Corona regels,
alleen vanuit het Pietenhuis werken en mag hij ons niet
op 4 december komen bezoeken!
Gelukkig hoorden we van Sint dat hij ons die vrijdag wel
een speciale video boodschap voor elke groep gaat
brengen. En, dat alle kinderen van de
Zuiderenk, groep 1 t/m 8, a.s. donderdag
26 november hun schoen mogen zetten!
De kinderen van de groepen 5 t/m 8
gaan de Sint helpen door mooie
surprises voor elkaar te maken.
Erg jammer dat Sinterklaas dit jaar niet op de Zuiderenk
kan komen, Sint heeft ons beloofd dat hij ervoor zal
zorgen dat de cadeautjes voor de groepen 1 t/m 4 wel op
tijd aankomen! En we gaan
er dan ook een heel
gezellige dag van maken!
We hopen van harte dat we
Sinterklaas en zijn Pieten
volgend jaar, in 2021 weer in
het echt mogen begroeten!

Nieuws vanuit school | Groepen
Sint Maarten
Het was een gezellig, klein “Sint Maarten feestje” op IKC
Zuiderenk op 11 november. We gingen met de
eigengemaakte lampions alle groepen rond en dat was
heel leuk! We kregen ook nog lekkers en……gelukkig
konden veel kinderen ’s avonds ook nog met de lampions
langs de deuren in Wijster en Spier!

Nieuws van Sinterklaas
Sinterklaasfeest IKC Zuiderenk 2020
Sinterklaas is gelukkig weer in Nederland aangekomen!
We hebben, met de groepen 1 tot en met 4, de prachtige
schatkamer
van
Sinterklaas bezocht en
onze
wensen
doorgegeven.
We kijken elke dag naar
het Sinterklaasjournaal.
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Sinterklaas groep 3 / 4
We zijn blij dat Sinterklaas weer in het land is. Spannend!
We kijken tussen de middag met z’n allen naar het
Sinterklaasjournaal. We hebben onze wensen
doorgegeven. En we hebben onze prachtige tekeningen
verstuurd naar onze burgemeester Mieke Damsma.
De klas en de hal zijn alweer
gezellig in Sinterklaassfeer, Anja
en Alet van de OR: bedankt!
We kregen vrijdag een brief van
Sint, hij wil graag af en toe ’s
nachts in de school overnachten,
dat vinden we prima!
Het haardje brandt en we hopen dat
we vrijdag iets in onze schoen krijgen.
We zijn ook alweer gezellig aan het
Sint- knutselen!

Nieuws vanuit de Ouderraad
Rooster oud papier
12-12-2020
Fam. Etten (Ruben)
Fam. Faber (Tess)
Fam. Gerrits (Rowen)
Fam. vd Heide (Susanne)

09-01-2021
Fam. Zwiers (Sophie)
Fam. Kammer (Serge)
Fam. Jongedijk (Quinty)
Fam. de Jong (Wout)

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).

Nieuws vanuit Kinderopvang
Peuteropvangnieuws

Oudergesprekken groep 3 en 4
De meeste oudergesprekken hebben
plaatsgevonden. Fijn om eindelijk met
elkaar te kunnen spreken, zij het via
“Meet”. Een van de vragen van de
ouders was of het mogelijk was om regelmatig even te
horen wat we leren en aan het oefenen zijn in de klas.
Een heel goed idee, vorig jaar ging dat meestal via de
inloop/kijkochtend op donderdag. Jennifer en ik zullen
voortaan regelmatig laten weten via Parro en/of de
nieuwsbrief, waar de kinderen in groep 3 en 4 mee bezig
zijn!

Verjaardag en thema Sinterklaas
Gwen wordt 3 jaar en viert bij ons haar verjaardag.
Sint komt ook dit jaar met de stoomboot, wij verven een
bootje en Gwen maakt een heel grote boot waar veel
pakjes in kunnen.

Zelf cadeautjes uitknippen is best moeilijk, maar als we de
plaatjes op een zak plakken is die heel gauw vol.

Beschuit met muisjes!!
Op dinsdag 24 november is meester Robert vader
geworden van een prachtige dochter: Noa. Dochter,
moeder en vader maken het goed. Gefeliciteerd namens
het team en alle kinderen van IKC Zuiderenk.
Net als de Pieten kunnen de kinderen ook heel goed van
het dak af glijden en muziek maken is altijd leuk!
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Bijlagen / Ingekomen
Kinderopvangtoeslag affaire
Berichtje voor ouders die gedupeerd zijn door de
Kinderopvangtoeslag-affaire
Bent u gedupeerd door de Kinderopvangtoeslag-affaire?
Heeft u te maken met problemen met de belastingdienst
door een terugvordering van de Kinderopvangtoeslag? Of
ontvangt u ten onrechte geen Kinderopvangtoeslag?
Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Mw. Janet
Jager. Zij is binnen de gemeente Midden-Drenthe het
aanspreekpunt voor gedupeerde ouders. Samen met u
kijkt zij welke hulp u nodig heeft. U kunt haar bereiken via
tel. nr. 0593 - 539 222.

gedupeerd zijn direct naar haar doorverwijzen. Ook onze
collega's op het gemeentehuis en de medewerkers van
het CJG zijn op de hoogte en zullen inwoners die zich
daar melden voor hulp, naar Janet Jager doorverwijzen.
Een bericht hierover is ook gestuurd aan hulpverleners in
onze gemeente, zoals het maatschappelijk werk en de
sociaal raadsvrouw.

Schoolmaatschappelijk werk / Trainingen
In de link Schoolmaatschappelijk Werk – Trainingen vindt
u meer informatie over de inhoud van het
schoolmaatschappelijk werk en het trainingsaanbod.
Graag verwijzen wij u naar dit document.

Achtergrond informatie:
Kinderopvangtoeslag affaire
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met
kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst heeft soms vele
duizenden euro's teruggevorderd omdat zij meenden dat
een toeslag ten onrechte was verstrekt. Ook werden
toeslagen ten onrechte stop gezet. De
Belastingdienst/Toeslagen compenseert de gedupeerden
daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is
geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen
bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting,
schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.
Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor
Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die
ouders over de volle breedte hulp te bieden.
Contactpersoon bij de gemeente
In verband met de AVG (privacywetgeving) mag de
belastingdienst de gegevens van deze mensen niet zelf
doorgeven aan de gemeente. Zij zullen dus zelf het
initiatief moeten nemen om zich te melden bij de
gemeente. Daarnaast zijn er gedupeerden met problemen
als gevolg van de Toeslagenaffaire die nog niet bekend
zijn bij de Belastingdienst.
Oproep
Met dit berichtje willen wij iedereen die mogelijk met
gedupeerde ouders contact heeft, vragen om alert te zijn
op problemen met de Belastingdienst. Het kan zijn dat
problemen zich voordoen als huurachterstand of
opvoedingsproblemen. maar dat dit gevolgen zijn van de
problemen met de Toeslagen. Deze ouders kunnen
worden doorverwezen naar de gemeente. Wij zullen met
hen bekijken welke hulp zij nodig hebben.
Aanspreekpunt in onze gemeente
Voor onze gemeente zal Janet Jager, onze
budgetconsulent, het eerste aanspreekpunt zijn voor
ouders die te maken hebben met deze
kinderopvangtoeslagaffaire. U kunt mensen die
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