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Agenda school
Datum
Activiteit
02-11-2020
OR-vergadering
04-11-2020
Nationaal schoolontbijt
09-11-2020
Margedag – leerlingen vrij
10-11-2020
1e levering schoolfruit
14-11-2020
Oud papier

10 minutengesprekken
We hebben u al geïnformeerd dat deze uitgesteld worden
en dat de gesprekken digitaal gaan plaatsvinden. De
leerkrachten zullen u digitaal uitnodigen voor een
“Meetgesprek” in week 46 en 47. Dat betekent dat er
maandag 9 november een start gemaakt zal worden.
Anders dan u gewend bent, maar we hopen op uw begrip
hiervoor.

Nieuws vanuit school | Algemeen

Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 4 november doen wij mee aan het nationale
schoolontbijt.
Wij doen hieraan mee om kinderen bewust te laten
worden van een gezond ontbijt.

Covid
Na allerlei berichten over positief geteste leerkrachten en
medewerkers van de Kinderopvang, zijn we gelukkig in
iets rustiger vaarwater terecht gekomen. De medewerkers
die thuis in quarantaine zijn maken het redelijk goed.
Juf Danielle is van plan om volgende week weer te gaan
starten en juf Leonie zal de komende week een aantal
ochtenden aan het werk gaan. Ook bij de medewerkers
van de kinderopvang gaat het vooruit. We wensen alle
medewerkers veel beterschap.
Bij verkoudheidsklachten laten leerkrachten zich nu direct
testen. In deze testfase mag niet gewerkt worden. Er zal
dan geprobeerd worden een invaller te vinden. Dit lukt niet
altijd. Dat betekent, hoe vervelend ook, dat de kinderen
thuis moeten blijven.

Waarom is een gezond ontbijt zo belangrijk?
1. Een goed ontbijt geeft je energie.
2. Ontbijten geeft je belangrijke voedingsstoffen.
3. Ontbijten houdt je gezond!
4. Ontbijten is lekker en gezellig.
Alle kinderen mogen op dinsdag 3 november bord,
bestek en beker meenemen naar school, voorzien van
een naam.

Voor mij als interim directeur was dit een goede
binnenkomer en met ondersteuning op diverse fronten
hebben we het zo goed mogelijk opgepakt.

Margedag
Op maandag 9 november zijn de leerlingen vrij in verband
met een margedag. Het team is dan aan het werk.

Schoolfruit
Dinsdag 10 november vindt de eerste levering van het
schoolfruit plaats. Het schoolfruit wordt geleverd op onze
school op dinsdag, woensdag en donderdag. In de
link/bijlage schoolfruit vindt u een beschrijving hierover.
Goed voor u om te weten is dat u zich kunt aanmelden
voor de ouderbrief in onderstaande link. In deze
ouderbrief krijgt u dan informatie over welk fruit uw kind
kan verwachten op welke dag.
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Nieuws vanuit school | Groepen
Afscheid meester Dolf
Op de donderdag voor de herfstvakantie hebben alle
kinderen afscheid genomen van meester Dolf. Sanita en
Leanne hielden namens alle leerlingen een mooie,
zelfbedachte speech. Daarna kreeg meester Dolf een
prachtige, zonnige foto van alle kinderen van IKC
Zuiderenk op de “berg” van de prachtige nieuwe
schooltuin. Meester Dolf was er heel blij mee! Hij
bedankte daarna alle kinderen voor de fijne jaren en
trakteerde nog op iets lekkers. We wensen meester Dolf
alle goeds toe!

Prijswinnaars Kinderboekenweek
Vlak voor de vakantie hebben we de Kinderboekenweek
afgesloten. Het was een mooie week waarin binnen alle
groepen veel gelezen en veel voorgelezen is. Het thema
“En toen?” sloeg erg aan in alle groepen. We hopen dat
de kinderen nu verder gaan met veel lezen of prenten
boeken bekijken!
De gouden griffel ging uiteindelijk
naar Maud Valent uit groep 5. Zij
had
het
mooiste
verhaal
geschreven over “de steen”. Ze
kreeg een echte gouden griffel en
las haar schitterende verhaal
voor aan alle kinderen!

De gouden penseel ging uiteindelijk naar de kleine, maar
hele mooie steen van Tess Faber uit groep 3. De jury had
het heel moeilijk want eigenlijk waren alle versierde
stenen goud waard! Beide winnaressen hartelijk
gefeliciteerd!

Nieuwsbrief
Dit is een iets andere editie van de nieuwsbrief dan u
gewend bent; minder nieuws uit de groep, geen nieuws
van de kinderopvang, maar aangepast aan de
omstandigheden. We hopen dat de volgende uitgave
weer wat completer zal zijn,

Nieuws vanuit de Ouderraad
Rooster oud papier
14-11-2020
Fam. Dijkstra (Demy)
Fam. Dolfing (Kelvin)
Fam. Dolsma (Zara)
Fam. Elslo (Dylan

12-12-2020
Fam. Etten (Ruben)
Fam. Faber (Tess)
Fam. Gerrits (Rowen)
Fam. vd Heide (Susanne)

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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Ingekomen:
Zet je licht aan
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid.
67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht.
En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij
juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar
dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB
zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw
kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school
gaan.
De
ANWB
fietsverlichtingsactie
stimuleert
een
gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct
voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat
uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te
brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van
de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na
het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting
wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar
vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt
deze gedragsinterventie wederom ingezet.

Wilt u meer informatie kijk dan op
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
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