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Contactmomenten
Ondanks de aanscherping van de Coronamaatregelen
laten we de contactmomenten gewoon doorgaan.
Om ieders veiligheid maximaal te waarborgen vragen we
u het volgende te doen:
 Wilt u voldoende afstand bewaren tot de
leerkracht;
 Wilt u een mondkapje dragen bij binnenkomst en
tijdens het gesprek;
 Wilt u bij gezondheidsklachten thuisblijven;
 Wilt u zo laat mogelijk komen.

Agenda school
Datum
Activiteit
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
02-11-2020
OR-vergadering
04-11-2020
Nationaal schoolontbijt

Nieuws vanuit school | Algemeen
Directiewisseling
Afgelopen vrijdag heeft u bericht gehad dat de procedure
voor een nieuwe directeur succesvol is verlopen.
Patrick da Costa Gomez is per 1 december aangesteld als
nieuwe directeur van IKC Zuiderenk.
Tot die tijd neemt Meintho Krol als interim directeur de
zaken waar. Hij zal op maandag en donderdag aanwezig
zijn.
Vanuit mijn kant wil ik iedereen bedanken voor de prettige
samenwerking.
Graag zou ik u de hand willen schudden, maar in deze
rare tijd is dat nu eenmaal niet mogelijk.
Ik blijf gewoon werken binnen de
huidige stichting, dus we zullen
elkaar ongetwijfeld nog wel eens
ontmoeten.

Nieuws vanuit school | Groepen
Nieuws uit groep 1/2
Dinosaurussen
In groep 1 en 2 hebben wij tijdens de Kinderboekenweek
gewerkt over Dinosaurussen. Een super leuk en
interessant thema en wat hebben wij een betrokkenheid
van de kinderen gezien. We hebben veel over de
dinosaurussen geleerd. We zijn op dinojacht geweest en
de kinderen hebben fossielen gemaakt van gips. De hele
dag horen we dino’ s brullen in de klas.

Het ga u goed!

Fietscontrole
Maandag voor een week zijn de fietsen van de leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 weer gecontroleerd door
vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland.
De mannen waren zeer content met hetgeen ze te zien
kregen en meerdere malen kregen we te horen dat ze nog
niet vaak zulke goede fietsen hadden mogen controleren.
Beschouw dat ook als een enorm compliment voor u, als
ouder.
Slecht 8 van de 63 gecontroleerde fietsen werden
afgekeurd en dat is een fantastisch resultaat.
Van de afgekeurde fietsen waren het vooral de bel, de
remblokjes, de trappers en de reflectoren in de trappers
die niet goed waren.

Welkom
Na de herfstvakantie mogen wij twee nieuwe leerlingen
verwelkomen. Justin komt in groep 1 en Bouke in groep 2.
Wij wensen jullie alvast veel plezier bij ons in de groep!
Juf Laura komt na de herfstvakantie de hele week
stagelopen.
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Nieuws uit groep3/4
Kinderboekenweek 2020
Afgelopen week dinsdag hadden we een
prachtige
opening
van
de
kinderboekenweek door meester Frank
en meester Albert van Lifestyle.
Het was ontzettend grappig! De kinderen “zaten” helemaal
in het verhaal! Onderstaand een paar foto’s. Meer foto’s
van deze opening vindt u in het fotoalbum op de website
van de school.

De hal is mooi versierd met allerlei geschiedenis hoeken.
Op elke thema tafel oude en nieuwe kinderboeken die te
maken hebben met het thema “En toen?” Ook een
tijdmachine is aanwezig. Groep 3 en 4 zijn gestart in de
oertijd in Drenthe. Het boek “de Steen en de tijd” werd
voorgelezen en daarna gingen we filmpjes bekijken over
ijstijden, mammoeten, wolharige neushoorns, keien,
hunebedden en nog veel meer! Wist u dat de meest gave
mammoetkies van heel Europa gevonden is in Orvelte?!

We hopen dat de kinderen er veel van geleerd hebben en
dat het doel van de Kinderboekenweek, veel plezier halen
uit het bekijken, lezen en voorlezen van boeken, is
bereikt!

Fietscontrole
De fietscontrole was erg geslaagd. Van
alle kinderen die hun fiets bij zich hadden,
was de fiets prima in orde! Een nieuwe
bel of een wiel reflector werd door de
mannen van VVN gratis meteen op de
fiets gemonteerd! Top, de fietsen zijn klaar voor de
donkere dagen!

IEP/tafels/klokkijken groep 4
Maandag zijn we van start gegaan met de IEP toetsen.
Groep 4 mocht achter de chromebooks het rekenen
maken.
Het was even wennen, maar het ging uiteindelijk goed.
Verder zijn we begonnen met de tafel (s)ommen. Uw kind
krijgt hiervoor bladen mee naar huis. Op de kids site van
123 Zing staan ook leuke tafelliedjes klaar.
En we zijn bezig met klokkijken, hoe
laat was het een uur geleden, hoe
laat is het over drie uur? We
hebben het over hele en halve uren.
Misschien leuk om er af en toe thuis
ook even mee te oefenen?

We zijn ook bezig met knutselen. We maken mooie
collages over de oertijd en zijn bezig met het versieren
van onze Drentse kei!

Sloffen mee naar school:
De herfst en winter tijden komen er
weer aan. Graag willen we u
vragen om, na de herfstvakantie,
uw kind een paar slofjes mee te
willen geven die op school mogen
blijven.
Zo
kunnen
de
modderschoenen buiten de deur
blijven en blijft de klas schoner. De
groepen 5 t/m 8 doen dit al en het
werkt goed.

Deze week gaan we verder nog werken en veel lezen
over de riddertijd. We gaan ook nog de gouden penseel
en
de
gouden
griffel
uitreiking
doen.
Donderdag sluiten we hiermee af.
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Van onze correspondenten ter plaatse:

Nieuws uit groep 5/6
Van onze correspondenten ter plaatse:

Bezoek brandweer “Smokye” in groep 5/6
Na de pauze kwamen we weer in de klas en toen stond er
een brandweervrouw binnen.
We kregen les over brand en wat we moeten doen als er
brand in school of thuis is.
Wat doen we als er brand in een pan is. Gewoon de
deksel erop.
Ze had een poppenhuis meegenomen met verschillende
verdiepingen. Daarin kon ze ons laten zien hoe snel de
rook door het huis gaat en dat het dus erg belangrijk is dat
je de deur dicht houdt.
Toen kregen we ook nog een filmpje te zien wat er
gebeurd als er brand is in huis en jij bent op je
slaapkamer. Deze brand was bij Jeroen en was echt
gebeurd.
We vonden het een leuk les Stijn en Ruben ( groep 6)

Dode hoek
Wij gingen met groep 5/6 om 9.00 uur naar het
speellokaal om verkeersles te doen.
Wij kregen les over de dode hoek. Toen leerden wij waar
je moet fietsen als er een trekker aan kwam met een
aanhanger. Toen deden we een Quiz, en daarna leerden
wij dat je beter achter de vrachtwagen moest fietsen.
Daarna schreven wij in groepjes een rap. Op het laatst
deden wij nog een liedje. Groetjes van Sophie en Ruben

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.

Kinderboekenweek
Thema: En toen……..

Nieuws vanuit de Ouderraad
Rooster oud papier

… spelen we in de pauzes over de oertijd en maken we
een “vuurtje”…….
… maken we er muziek over…..
… maken we grottekeningen van wasco en hunebedden
van houtskool…
… schrijven we een verhaal over een steen…
… en nog veel meer……….

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:

Thema: Wat heb jij aan vandaag?
Puk gaat logeren en wij kijken wat er in zijn koffertje zit.
We zingen over het hoedje van Puk en benoemen daarbij
de verschillende kleuren.

Knutselen:
We plakken een hoedje, verven een feestketting en
stempelen op een broek. Maar ook knippen en kraaltjes
op een plank leggen blijft een leuke bezigheid.

Webinar
Op donderdag 8 oktober organiseert het CJG MiddenDrenthe de webinar ‘Alle ballen in de lucht: hoe dan?!’
voor alle ouders in Midden-Drenthe. Dit gebeurt in het
kader van de Week van de Opvoeding (5 t/m 11 oktober).
U kunt hieraan gratis deelnemen. Via de link Webinar
krijgt u meer informatie.
JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer!
Vanaf
28
oktober
starten
de
lessen
van
JeugdTheaterSchool Dynamo TDI weer in Beilen. De
lessen worden gegeven op de woensdagmiddagen in het
gebouw van Obs de Harm Smeenge School. De
theaterlessen worden aangeboden in twee verschillende
groepen, namelijk voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m
12 jaar. De lessen worden verzorgd door een team van
professionele theaterdocenten. Daarnaast zijn er door het
jaar heen diverse leuke extra theateractiviteiten, zoals de
TDI-Theaterbende of bijvoorbeeld de Drentse Mysterietheaterdag. Voor meer informatie, het aanvragen van een
gratis proefles, of inschrijving, kunt u terecht op de
website http://www.jtsdynamo.nl. Dynamo TDI is
onderdeel van Drents JeugdTheater Garage TDI.

Samenspel en beweging:
Als een treintje samen naar buiten, samen op de wip en
als Lucas een koprol maakt biljkt hij niet de enige te zijn
die dat kan
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