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Agenda school
Datum
Activiteit
17-01
Techniek experience groep 7/8
20-02
Groep 1 en 2 poppentheater Westerbork
27-01
OR-vergadering
08-02
Oud papier
17-02 t/m
Voorjaarsvakantie
21-02
25-02
Gevangenismuseum, groep 7/8
28-02
Rapport mee
02-03 t/m
Oudergesprekken
06-03
14-03
Oud papier
21-03
Potgrondactie

Nieuws vanuit school | Algemeen
De beste wensen!
Mag het nog?
Aangezien dit de eerste nieuwsbrief van 2020 is, doen we
het gewoon: Team, MR, OR en andere betrokkenen bij
IKC Zuiderenk geeft iedereen de beste wensen voor het
nieuwe jaar 2020 met:

lente hoop
zomerse warmte
herfst geluk
winterse geborgenheid

Onderwijsstaking
De leerkrachten van IKC Zuiderenk hebben besloten om
op 30 en 31 januari niet te gaan staken.
Ondanks het feit dat de leerkrachten absoluut het besef
hebben dat het op deze wijze niet goed gaat met het
onderwijs vinden ze het middel om twee dagen het werk
neer te leggen te zwaar.
Echter, nog steeds is er een tekort aan leerkrachten en
nog steeds is het moeilijk om vervangers te krijgen.
Dat was zichtbaar toen juf Gerla, de afgelopen week, ziek
was en er in één week 4 mensen voor groep 5/6 stonden.
Het was niet mogelijk om één vervanger voor drie dagen
te krijgen en daarnaast waren we blij dat we in ieder geval
nog vervangers hadden. Voor een volgende ziekteperiode
kan en durf ik dat niet te garanderen en u moet er serieus
rekening mee houden dat uw kind thuis moet blijven
omdat er geen vervangers zijn.
Wanneer dit structureel wordt, komt dat het onderwijs niet
ten goede en daarom is een signaal naar de politiek zeker
te verantwoorden.

Vooraankondiging sportdag
groep 5 t/m 8 in Beilen

Schoolplein
Zoals u wellicht heeft kunnen zien, zijn de
bouwwerkzaamheden aan het amfitheater klaar.
We vinden dat het project meer dan geslaagd is.
De volgende stap is de aanplant van bloemen, struiken en
bomen.
Met deze temperaturen moet dat geen probleem zijn.
Vrijdag hebben we overleg over het beplantingsplan en
dan kan de firma Booiman weer los.
Als alles mooi groen is, volgt natuurlijk een officiële
opening.
We houden u op de hoogte.

Op vrijdag 29 mei vindt er in Beilen een sportdag plaats
voor groep 5 t/m 8.
Deze sportdag wordt georganiseerd door Lifestyle Kits
Primair.
We vragen u deze datum te noteren in uw agenda. We
kunnen uw hulp namelijk heel goed gebruiken.
In maart / april zullen we u in een mail benaderen om ons
te helpen tijdens deze sportdag.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Albert Boers en Frank Klein
Lifestyle Kits Primair
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Nieuws vanuit school | Groepen
Groep 1/2 – Wilde dieren
De komende periode werken
wij over wilde dieren in de
sneeuw.
Welke dieren leven er op de
noordpool en welke leven er op
de zuidpool.
Het is daar natuurlijk erg koud
en om dat goed te ervaren
hebben we een ijskunstwerk gemaakt.
Met dank aan alle ouders hadden we veel bakjes ijs. Het
ijs uit de bakjes te halen was al een hele uitdaging.
Eenmaal uit de bakjes kwamen we erachter dat het ijs aan
de handschoenen bleef plakken. En als je twee stukken ijs
lang tegen elkaar aan drukt plakken ze ook.
Na het bouwen hebben we op verschillende plekken in de
klas het ijs neergezet om te kijken hoe lang het duurt
voordat het gesmolten is.
We hebben er de hele dag heerlijk mee gespeeld.

Groep 3/4
Op dinsdagmorgen kwamen de jongens van
“Handbalbus” bij ons in de sporthal.
We kregen een handbal clinic van
een uur.
Het was heel erg leuk!
We leerden allemaal baltrucjes, er
was een conditie/hindernisbaan, we
leerden bovenhands schieten en we
deden een echt partijtje, waarbij er
veel kinderen heel goed konden keepen…en scoren!

Groep 1/2 - Stekelvarken
Spelenderwijs oefenen en leren we heel veel in groep 1
en 2. Zo zijn we op het moment het splitsen aan het
oefenen door middel van het spel ‘het stekelvarken’.
Elk groepje krijgt een aantal wasknijpers die ze eerst
moeten tellen. Vervolgens worden er een willekeurig
aantal wasknijpersop de rug van het stekelvarken
vastgemaakt. Dan moet het stekelvarken raden hoeveel
knijpers er op zijn of haar rug zitten. Hoeveel knijpers
liggen er nog op de grond? Hoeveel missen er? De
kinderen vinden dit erg leuk om te doen. Misschien ook
leuk om thuis een keer te spelen!

de

Na afloop kregen we nog een mini
balletje en stickers. We hopen dat door
deze clinic veel kinderen enthousiast zijn
geworden voor de handbalsport!
Het was in ieder geval een heel
geslaagde clinic!

Nieuws vanuit de Ouderraad:
Rooster oud papier
08-02-2020
Fam Dijkstra (Demy)
Fam. Elslo (Damian)
Fam. Zwiers (Sophie)
Fam. v.d. Giezen (Maud)

Mocht u verhinderd zijn op de genoemde datum, dan
graag onderling ruilen en dit tijdig telefonisch doorgeven
aan Johan Brandsma
(06-21841835).

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

14-03-2020
Fam. Erkelens (Aniek)
Fam. Erkelens (Levi)
Fam. Faber (Dewi)
Fam. Wesselink (Fanya)
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Wil je Jesse steunen door een katootje te kopen? En
hiermee voor KWF en KIKA extra geld te doneren voor
onderzoek?

Nieuws vanuit kinderopvang
Peuteropvang
Nog even een terugblik op het thema Kerst. We hebben
veel geknutseld en het hoogtepunt: een kerstdineetje met
zelfgemaakte placemats, feestelijke kleding en ….. heel
veel lekker eten. Bedankt ouders!!

Nieuwjaar:
We beginnen het nieuwe jaar spetterend, we maken
vuurwerk, wel veilig, stempelen met verf.
Leuk om te zien hoe er steeds meer samenspel is in de
groep, Sanne en Luca maken samen een brug. Contact,
overleg, geduld en plezier!!
Een goed begin, onze wens voor iedereen!!

Ingekomen:
KWF – kankerbestrijding – CSG Beilen
Hallo allemaal,
Op 4 juni 2020 beklimt Jesse Oosterloo de Alpe d' Huzes
voor de KWF kankerbestrijding.
Om hiervoor geld in te zamelen verkopen we katootjes.
Een deel van de opbrengst gaat naar de KWFkankerbestrijding en een deel is voor KIKAkinderenkankervrij.
Voor verenigingen hebben we katootjes in de kleuren
laten maken, maar er zijn vele combinatie en kleuren
mogelijk!

Katootje is een sleutelhanger, €3,- per stuk en 2 voor €5,Bestellen kan via
privé bericht mail
(j.abbing@live.nl) of
telefoon
06-27658871

Cursusaanbod centrum Jeugd en Gezin:
Schatjes Katjes Watjes
Een sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 5 en 6.In de training wordt door middel
van spel en praten allerlei sociale vaardigheden geoefend.
Hierbij wordt er ook gekeken naar de individuele behoefte
van het kind. Deze speelse training bestaat uit 8
bijeenkomsten met minimaal 6 tot maximaal 10 kinderen
en vindt plaats op woensdagmiddag van 14.45 uur tot
16.15 uur. De eerste bijeenkomst is 5 februari 2020. U
kunt uw kind zelf aanmelden.
Power Kidzzz
Een sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 7 en 8. In de training wordt door middel
van spel en praten allerlei sociale vaardigheden en
weerbaarheid geoefend. Hierbij wordt er ook gekeken
naar de individuele behoefte van het kind. De Power
Kidzzz training bestaat uit 8 bijeenkomsten met minimaal
6 en maximaal 10 kinderen. De training vindt plaats op
woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur.
De eerste bijeenkomst is op 8 april 2020. U kunt uw kind
zelf aanmelden.
Informatie over de trainingen
De trainers van deze groepen zijn gecertificeerde
groepstrainers.
Alle trainingen worden gegeven in gebouw van het
Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Nassaukade 4 in
Beilen. Voor de trainingen geldt een eigen bijdrage van 50
euro.
Bij financiële problemen is het altijd mogelijk om te
overleggen over de hoogte van de eigen bijdrage. De
trainingen vinden doorgang bij voldoende deelname; bij te
weinig aanmeldingen wordt de startdatum verschoven.
Deelname aan de cursussen is mogelijk na een
intakegesprek met de trainers.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met de FrontOffice CJG.
Telefonisch op 0593 -52 22 62 of per mail naar
fo.cjg@middendrenthe.nl
www.cjgmiddendrenthe.nl en www.welzijnswerkmd.nl
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