IKC Zuiderenk | nr.10 – 31-03-2021

Centrale Eindtoets IEP groep 8
Op 20 en 21 april gaan de leerlingen van groep 8 de
Centrale Eindtoets van IEP maken. Op zich niet zo
spannend, aangezien de kinderen dagelijks laten zien wat
ze kunnen. Voor 15 maart moesten de kinderen
aangemeld zijn bij het voorgezet onderwijs aan de hand
van het voorlopig schooladvies. Waarom voorlopig
schooladvies? Als een kind beduidend hoger scoort op de
IEP toets dan het gegeven schooladvies, dan kan in
overleg met ouders het voorlopige schooladvies naar
boven aangepast worden. Scoort een kind lager dan het
gegeven schooladvies, dan blijft het schooladvies staan.
Het voorlopige schooladvies wordt niet naar beneden
bijgesteld.

Agenda school
Datum
Activiteit
02-04 en
Paasvakantie
05-04
10-04
Oud papier
12-04
OR-vergadering
20+21-04
Centrale Eindtoets IEP
26-04 tm
Meivakantie
07-05
08-05
Oud papier

Nieuws vanuit school | Algemeen

We wensen de leerlingen van
groep 8 veel succes met het
maken
van
de
Centrale
Eindtoets!

Algemeen
Inmiddels is het weer de laatste dag van maart. Wat gaat
de tijd snel. Gelukkig hebben we er wel mooi weer bij.
De kinderen zijn buiten aan het gymmen onder leiding van
de gymdocenten. Fantastisch mooi om te zien!
Langs deze weg wenst het team van IKC Zuiderenk u
alvast een fijn paasweekeind!
Ziekte/afwezigheid leerkracht
Afgelopen week hebben we het mee mogen/moeten
maken. Een leerkracht was ziek (Corona of geen Corona,
de normale verkoudheid bestaat ook nog) en er is geen
vervanging beschikbaar. De invalpool is leeg. We
proberen dan intern een oplossing te zoeken. Alleen is dat
op dezelfde dag bijna niet mogelijk. Dinsdag hebben we
het intern kunnen oplossen.
Het kan dus gebeuren dat er groepen thuis komen te
zitten bij afwezigheid van een leerkracht.
Corona
We hebben als school nog geen groepen naar huis
hoeven te sturen vanwege een positieve test uitslag van
een leerling of leerkracht. Dat is natuurlijk super. We
blijven ons daarom houden aan de beslisboom. Kinderen
die verkoudheidsklachten hebben (zie link beslisboom)
worden daarom naar huis gestuurd. We snappen dat dit
vervelend is, maar we houden ons aan de maatregelen!

Nieuws vanuit school | Groepen
Nieuws uit groep 3/4
In groep 3 zijn we met rekenen bezig met het
automatiseren van de sommen van 1 tot en met 10. De
vrienden van 10, ook wel de “verliefde harten” genoemd,
leren we zo uit ons hoofd. Dit oefenen we elke dag d.m.v.
leuke, nieuwe rekenspelletjes. Verder zijn we al bezig met
de getallen van 0-50 en van 50-100 ordenen op de
getallenlijn. En we ontdekken wat
–/min sommen zijn. Met lezen/taal
leren we de be- ver- en gewoorden. Zoals ver-giet. En we
kunnen
al
heel
goed
samenstellingen
lezen,
zoals
vuur-werk en slaap-zak.
In groep 4 zijn we met rekenen ook druk aan het oefenen
met de keersommen. Dit ook met veel leuke mini
ganzenbord rekenspelletjes. De tafel van 4 gaat nu al heel
goed! We gaan nu de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 herhalen
en na de Pasen starten met de tafel van 6. Fijn als u ze
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thuis ook oefent, dat helpt echt! Bij Taal sluiten we bijna
het thema “Slapen” af. We hebben weer veel woorden en
uitdrukkingen geleerd, zoals onder zeil zijn, een uiltje
knappen en daar moet ik nog een nachtje over slapen.
De vele nieuwe spelletjes
voor buiten en binnen
werken prima!

Rekenen
Hieronder een paar sites waarop de kinderen thuis
kunnen oefenen met rekenen. Met name de tafels en
klokkijken zijn erg belangrijk!
Leuke sites om te oefenen:

https://www.spelletjesplein.nl/rekenen/
https://www.rekenspelletjes.nu/
https://www.rekenen-oefenen.nl/start
http://oud.onlineklas.nl/index.asp

Met beide groepen zijn we weer verdergegaan met de “dit
ben ik!” doos. Gezellig in de kring meer over elkaar te
weten komen. We zijn bijna klaar met onze mooie
Paasmandjes!
Fijne Paasdagen allemaal vanuit groep 3 en 4!

Herinnering opgave GVO-HVO – groepen 6 en 7
Momenteel wordt onder de leerlingen van de huidige
groepen 6 en 7 geïnventariseerd of ze het komend
schooljaar gedurende een bepaalde tijd Humanistisch
Onderwijs willen volgen of Godsdienstig Onderwijs. De
keuze voor HVO of GVO kan tot en met 8 april worden
doorgegeven; een aantal aanmeldingen zijn al ontvangen.

Nieuws vanuit de Ouderraad
Rooster oud papier
Nieuws uit groep 5/6
10-04-2021
08-05-2021
Fam. de Leeuw (Naomi)
Fam. Mulder (Louise)
Fam. Ruitenbeek (Joost
Fam. Nass (Robin)
Fam.
Kamman
(Jan
Fam. Wesselink (Fanya)
Willem)
Fam. Muggen (Milou)
Fam. Wolters (Jens)
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).

Leesproject Scoor een boek!

We hebben al 66 boeken/tijdschriften gelezen met de
klas. Het gaat super! Wie thuis een boek heeft gelezen
mag het meenemen naar school om te laten zien; dit telt
ook mee voor de score.
Doen jullie ook mee met de thuiseditie? Hoe meer punten
we halen, hoe beter! www.scoorthuis.nl. De klascode is al
op Parro verstuurd.
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Nieuws Kinderopvang-Peuteropvangnieuws
Uk en Puk thema: Regen
We maken zelf regengeluiden met stokjes en ontdekken
verschil in geluid door op stoelen te tikken en op een
kussen. “Regendruppels” kunnen rollen in een doos en je
kan ook druppels laten rollen door te blazen. Met een
regenkoker, gevuld met macaroni, kan je ook
regengeluiden maken.

Een
fijn
Paas
weekeind

Verjaardag en Pasen
We vieren de verhaardag van Evelien, ze krijgt van ons
een feestelijke slinger en ze trakteert ons op een lekkere
paaslolly. Voor Pasen verven we een kip en we versieren
een ei met kleine gekleurde eitjes.

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

IKC Zuiderenk is onderdeel van:

gewenst

