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Nieuws vanuit school | Algemeen

Agenda school
Datum
Activiteit
16-12-‘20
Lockdown – school gesloten
tm 19-1-‘21
18-12-‘20
Start kerstvakantie

Nieuws vanuit school | Lockdown
Nadat we het jaar vrij normaal zijn begonnen, kwam in
maart Covid-19 op ons pad.
De 1e lockdown kondigde zich aan. We dachten vanaf
juni weer op te kunnen starten naar normaal, maar
inmiddels bepaalt Corona ons leven.
Want wat is normaal wanneer je hoort en ziet dat zoveel
mensen lijden en overlijden…..
Nu is de tweede en zwaardere lockdown een feit en we
gaan het online onderwijs weer opstarten.
De collega’s pakken al snel de draad weer op, maar de
draad raakt toch ook wat uitgerekt.
Ouders moeten weer thuis werken en daarbij lopen ook
de kinderen nog rond. Weer wennen, maar tegelijkertijd
kom je ook weer meer tot elkaar.
Er rest ons niets anders dan dit over ons te laten komen
en in gedachten te houden dat de tijd van een Corona-vrij
leven er aan komt.

Het team van IKC Zuiderenk wenst u een corona
veilig,
gezellig
kerstfeest,
een
goede
jaarwisseling en start van 2021!

Terugblik Sinterklaas
Beste ouders,
Sinterklaas is weer vertrokken en Kerst staat voor de
deur. We hebben op een heel
gezellige manier Sinterklaas
gevierd op onze school. Wel op
een
andere
manier
(Coronaproof) dan wij gewend
waren, maar de kinderen
hebben enorm genoten. Dat is
toch het aller belangrijkste! Ook
voor de kerst hebben we een
leuk en gezellig programma
gemaakt en inmiddels moeten
aanpassen (zie het stukje kerstviering 2020).

Hondenpoep
Regelmatig komen de kinderen na het spelen op het
grasveldje achter de pannakooi binnen met poep aan hun
schoenen en kleren. Oproep aan een ieder om hier geen
honden uit te laten. Mocht dit toch gebeuren dan a.u.b. de
hondenpoep zelf opruimen!!!

Vertrek Meintho Krol
Donderdag 17 december is mijn
laatste dag op school. Ik ben dan een
korte periode op IKC
Zuiderenk
directeur
geweest.
Dit
ter
overbrugging naar het directeurschap
van Patrick, de nieuwe directeur.
Het is mij zeer goed bevallen op de
Zuiderenk. De Zuiderenk is een fijne
school met leuke kinderen en zeer
betrokken leerkrachten. In de weken
die ik aanwezig ben geweest heb ik
relatief weinig contact gehad met
ouders, maar dat is gezien de huidige
omstandigheden niet anders. Graag wil ik jullie allemaal
alvast een heel fijne kerst wensen en een gelukkig 2021.
Ik hoop oprecht dat wij met elkaar het gewone leven dan
weer langzaam kunnen oppakken.
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Even voorstellen:
Beste ouders/verzorgers,
I k wil me graag via deze weg aan u
voorstellen. Mijn naam is Patrick da
Costa Gomez en ik ben benoemd
tot directeur op IKC Zuiderenk en
IKC
Prinses
Margriet.
U zult zich wel afvragen waar mijn
achternaam vandaan komt. Ik ben
geboren op Curaçao. Mijn ouders
en mijn zus wonen nog op het
eiland.
In 2002 ben ik voor de studie naar
Nederland gekomen. Sinds 2007 ben ik werkzaam in het
onderwijs. Toen ben ik begonnen bij de kleuters. Dat heb
ik twee jaar met heel veel enthousiasme gedaan. De
afgelopen 10,5 jaar heb ik in de bovenbouwgroepen van
obs ‘t Partoer in Burgum gewerkt. Naast mijn
werkzaamheden als leerkracht was ik ook de ICTcoördinator (10 jaar lang gedaan), bovenbouw coördinator
(laatste 5 jaar) en was ik lid van het Management Team
(laatste 5 jaar). Dit heb ik met heel veel plezier,
enthousiasme
en
motivatie
gedaan.
Maar toch was ik toe aan een volgende uitdaging en
vandaar mijn keuze om te solliciteren naar deze functie.
Helaas leven we momenteel in een periode waar veel
beperkingen gelden (COVID-19) en dat brengt
verschillende nieuwe uitdagingen met zich mee. De
komende tijd ga ik de school, de leerlingen en het
personeel leren kennen. Maar ook met u wil ik kennis
maken. Ik wil graag het gesprek aangaan met de MRgeleding en de OR-geleding. Ook met u als ouder wil ik
graag kennismaken. Helaas door de geldende
beperkingen kan dit niet zoals ik zou willen. Heeft u
vragen of opmerkingen dan kunt u mij bereiken via het
mailadres patrick.da.costa.gomez@kitsprimair.nl

Kerstviering 2020
Door het lockdown besluit om de scholen op zeer korte
termijn te sluiten kon het geplande kerstfeest op
donderdag 17 december niet doorgaan.
Maar gelukkig beschikken wij over een prima Ouderraad,
plaatselijke supermarkt en team. Daardoor konden we op
heel korte termijn omschakelen en hebben we op dinsdag
15 december toch genoten van een heerlijke kerstbrunch!
De kinderen zaten feestelijk gekleed
(ouders bedankt!) aan een gezellig
gedekte tafel en smulden van
broodjes, poffertjes, knakworst en we
genoten van al die toetjes met zelfs
nog een lekker toetje!!!

Het was een plotselinge, maar heel gezellige kerstviering
en we danken dan ook alle mensen, met name de OR en
de plaatselijke supermarkt, voor het toch nog mogelijk
maken van deze viering voor onze leerlingen. Ook een
woord van dank aan de ouders voor hun inbreng hierin.

Werkdagen
Ik werk de volledige week. Ik ben voor 3 dagen benoemd
op IKC Prinses Margriet en 2 dagen op IKC Zuiderenk.
Mijn rooster van aanwezigheid heeft u via de mail
ontvangen. Een nieuw rooster zal nog verspreid worden.

Tot zover mijn bijdrage. Rest mij u
een goede vakantie, een fijne
kerst en een veilige jaarwisseling
te wensen. Het zullen andere
feestdagen worden dan we
allemaal hadden gedacht. De
zieken wens ik een voorspoedig
herstel en ik hoop dat we er, ieder
op eigen wijze, mooie dagen van
maken.
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Nieuws vanuit school | Groepen

Daarna gingen we gezellig spelletjes doen, maskers
maken en Sinterklaasbingo spelen. Tussen door kregen
we veel lekkere dingen en drinken. Het was een heel
gezellig, rustig Sinterklaasfeest!

Nieuws uit groep 5/6 – Sinterklaas
van onze correspondenten ter plaatse
 Het was heel leuk op
de ochtend, want je zag
hele mooie surprises.
En we hebben een
zakje pepernoten en
een gummi foam mix
gegeten. Het was heel
lekker en een heel
leuke dag.
Groetjes
van Tim en Zara
 De kinderen van
groep
5-6
hadden
vandaag
het
Sinterklaasfeest
met
surprises. Het was heel
gezellig. Groeten van
Stijn en Remko.

Nieuws van groep 7/8 - meester Robert

 We gingen surprises
uitpakken. We mochten
verkleed naar school.
Wij hadden een meisjes
hulp Sint en Piet op
school. We gingen
liedjes dansen. Dit was
de allerleukste dag.
Groeten van Kelvin en
Veerle.

Nieuws

uit

Op dinsdag 24 november jl. is onze dochter Noa geboren.
Bij de geboorte was ze 51 cm, 4280 gram en in goede
gezondheid.
Moeder en dochter, maar ook vader en zoon maken het
goed!

groep
3/4
–
Sinterklaas
Vrijdag was dan de grote dag. Anders
dan
anders,
een
Coronaproof
Sinterklaasfeest!
Eerst gingen de
kinderen
de
videoboodschap
van Sinterklaas
bekijken.

Na een kort
bezoek aan
de hulp Sint(juf Marga) en de hulp
Zwarte Piet( juf Margit) gingen de
kinderen hun cadeautjes uitpakken.
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Nieuws vanuit de Ouderraad
Rooster oud papier
09-01-2021
Fam. Zwiers (Sophie)
Fam. Kammer (Serge)
Fam. Jongedijk (Quinty)
Fam. de Jong (Wout)

13-02-2021
Fam. vd Giezen (Maud)
Fam vd Glind (Norah)
Fam. Hooghuis (Myrthe)
Fam. Kleine (Remko)

Sinterklaasviering
Jammer genoeg kunnen Sint en Piet dit jaar niet bij ons
komen. Er is wel een nep Sint en er zijn nep pakjes. We
zingen, dansen en kleuren en dan komt Evelien met een
verrassing. De echte Sint en Piet op video. Sint begroet
alle kinderen en hij vertelt aan Piet wat we hebben
geknutseld. De kinderen kijken met open mond,
herkennen “Klaas” en zwaaien terug als Sint afscheid
neemt. Dan is het tijd voor de echte pakjes die Piet bij ons
voor de deur heeft gezet.

We verzamelen om 13.00 uur bij de school

Mocht u verhinderd zijn op de genoemde datum, dan
graag vervanging regelen (18 jaar of ouder) en dit tijdig
telefonisch doorgeven aan Jolanda Tjabringa (06 –
22210149).

Nieuws vanuit Kinderopvang
Wijzigingen
Eli en Berend komen bij ons spelen, welkom en veel
speelplezier!
De groep peuters is nu zo groot dat juf Evelien ons komt
helpen, welkom Evelien!
Thema Sint
De “Pietjes”gaan pakjes stapelen, gooien pakje in de
schoolsteen, lopen over het dak, maken een koprol en
dragen een zak met cadeautjes. Als beloning is er voor
iedereen een pietendiploma.
Zelf pepernoten maken van deeg is best moeilijk, als je te
langrolt maak je een slang, maar na enige oefenen lukt
het wel!

Afsluiting
Vooral tijdens deze feestdagen besef je hoe vervelend het
is voor onze collega’s, Miranda en Willemijn, dat ze niet
aanwezig kunnen zijn. Heel veel sterkte en beterschap de
komende tijd!!
Voor iedereen: Prettige feestdagen en een gezondf
2021!!

Bijlagen / Ingekomen: geen
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