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Nieuws vanuit school | Groepen

Agenda school
Datum
Activiteit
13-03
Oud papier
02-04 en
Paasvakantie
05-04
10-04
Oud papier
12-04
OR-vergadering
26-04 tm
Meivakantie
07-05
08-05
Oud papier

Nieuws uit groep 5/6
Leesproject Scoor een boek!
Deze week starten we met het project Scoor een boek! Dit
is een project vanuit de Bibliotheek op school waarbij het
leesplezier voorop staat. De komende weken gaan we in
de klas zoveel mogelijk lezen (scoren).

Nieuws vanuit school | Algemeen
Inmiddels is het maart en zijn we alweer een aantal weken
fysiek naar school.
Ik kan zeggen dat ik me zeer welkom voel op IKC
Zuiderenk. Het is een zeer enthousiast team met hart voor
de zaak.
De corona maatregelen vraagt veel van een ieder. En wat
willen we allemaal weer terug naar het ‘oude’ normaal.
Maar helaas moeten we nog even doorzetten om het virus
de baas te worden.
Daarom ook het verzoek om de corona maatregelen te
volgen. Wij doen dat wel. Ook omdat we te horen krijgen
dat er op verschillende scholen in Nederland onder
kinderen al een uitbraak van het corona virus is geweest.
De beslisboom is voor ons leidend. Deze is al een keer
met u gedeeld en dat doe ik nu ook weer, zie link
beslisboom. Daarin staat duidelijk wat u moet doen als uw
kind verschijnselen heeft.
Kinderen die op school zijn en klachten hebben horend bij
het corona virus worden naar huis gestuurd (u wordt hier
natuurlijk wel over geïnformeerd).
Zijn er vragen of opmerkingen, dan hoor ik dat graag.
Blijf vooral gezond

Maar scoren kun je overal. In de klas en thuis. Help onze
klas om punten te scoren. Doe met het hele gezin mee
aan de Thuiseditie. Speel het razendsnelle bordspel
Blessuretijd, lees de leukste puzzelverhalen of speel een
wedstrijd met de buurt. De klas met de meeste punten
maakt kans op prijzen. Jullie doen toch ook mee?
Ga naar www.scoorthuis.nl. De klassencode wordt
toegestuurd via de Parro app.
Op scoorthuis.nl/info staat informatie voor de ouders,
inclusief uitlegvideo’s. Veel plezier!
Nieuws uit groep 3/4
Na een heerlijke sneeuwweek, waarin we genoten hebben
van de nieuwe schooltuinberg/afdaling, komen we zo
langzamerhand weer fijn terug in de “voor de lockdown”
modus.
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We zijn weer gewend aan de nieuwe regels en we zijn
heel blij dat we weer als groep bij mekaar zijn! Ook het
buiten gymmen gaat lekker en naast het werken zijn we
ook alweer creatief bezig. Waar zijn we zoal mee bezig
nu?
Groep 3 is gestart met het thema “de Schat”. Voorlopig
even geen nieuwe letters of klanken meer. We leren nu l
twee lettergreep woorden zoals: kas-teel, schat-kaart,
prin-ses. Bij rekenen zijn we bezig met het juist plaatsen
van de getallen tot 50 op de getallenlijn. Daarnaast blijft
het automatiseren van de plus en min sommen tot het tien
dagelijkse herhaling.
Groep 4 is gestart met Begrijpend Lezen. We gaan aan de
slag met Leeslink. Met Taal zijn we bezig met het thema
“Slapen”. En met spelling
de woorden met
meerdere spelling categorieën. Zoals gezicht. Ge is een
voorvoegsel (be , ver , ge -woorden) en zicht is een lucht
woord. Best ingewikkeld om aan beide dingen te denken!
Met rekenen zijn we bezig met keersommen. Grondsom
bijv. 5x4. 10 x 4 = 40. De helft is 5x4 =20. En dan de 1x
minder is 4x4= 16(denkwolk 20-4) en de 1x meer 6x4=24
(denkwolk 20+4).
Het zou fijn zijn als de kinderen de tafel van 4 ook thuis
gaan oefenen.

Nieuws vanuit de Ouderraad
Rooster oud papier
13-03-2021
Fam. de Haan (Isa)
Fam. v.d. Kooi (Rowdy)

10-04-2021
Fam. de Leeuw (Naomi)
Fam. Ruitenbeek (Joost)
Fam. Kamman (Jan
Fam. Kranen (Rosa)
Willem)
Fam. Langenhorst (Dana) Fam. Muggen (Milou)
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 Kinderopvang-Peuteropvangnieuws
Groepswijziging:
Louise en Job komen bij ons spelen. Welkom allebei!
Thema: Smakelijk eten!
We starten feestelijk, Ruud viert zijn 3e verjaardag.
Tijdens de themaweken verven en plakken we een bordje
met eten, stempelen een koksmuts en maken we koekjes
van deeg. Natuurlijk spelen we ook nog even in de
sneeuw buiten.

Rapporten:
Zou u het rapport van uw kind, als u deze nog niet heeft
ingeleverd, deze week mee willen geven naar school?
Biebboeken:
Tijdens de thuiswerkperiode hebben de kinderen de
boeken van de schoolbieb mee naar huis gekregen. Nu
lenen de leerkrachten elke week de biebboeken zelf uit. In
de computer staat dat sommige kinderen nog boeken
thuis hebben. Zou u willen kijken of er nog(school) boeken
thuis liggen en die mee willen geven aan uw kind?

Thema: Regen
We plakken een paraplu, passen regenkleding, verven
regenwolken, springen en lopen in de plassen, luisteren
naar de regen in de regenkoker en we trekken de knuffels
en Puk een regenjas aan. Vooral het laatste is best wel
moeilijk.
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