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Agenda school
Datum
09-11-2021
12-11-2021
13-11-2021
15-11-2021
03-12-2021
6 t/m 1012-2021
11-12-2021
23-12-2021
24-12-2021
27-12-2021
Tot en met
07-01-2022

Activiteit
GMR-vergadering
Margedag – leerlingen vrij!
Oud papier
Sinterklaas hulpdiploma
Sinterklaas komt, leerlingen om 12 uur
vrij
Facultatieve oudergesprekken
Oud papier
Kerstviering (onder voorbehoud)
Leerlingen om 12 uur vrij

maar ook dat ze kunnen aangeven wat gelukt is en wat niet.
Verder blijven de leerkrachten experimenteren met vlotte
en goede instructies zodat de kinderen keuzes kunnen
maken in het zelfstandig werken. In februari/maart gaan we
verder met dit doel. Volgende periode staat Rekenen
centraal.
Onderhoud schoolgebouw
Er zijn nieuwe trespa platen geplaatst bij de ingang van het
gebouw. Deze waren aan vervanging toe. Verder hebben
ze in de herfstvakantie nieuwe ketels geplaatst. De
kinderen zitten er weer warmpjes bij. In de meivakantie
en/of zomervakantie wordt er nieuwe vloerbedekking
gelegd. Er is ook een offerte aangevraagd voor het reinigen
van de gevels. Al met al, er wordt veel gedaan.

Kerstvakantie

Nieuws vanuit school | Algemeen
Correctie Informatieblad
Naar nu blijkt staat er op het informatieblad toch nog een
foutieve datum. De leerlingen zijn op 24-12-2021, de
vrijdag voor de kerstvakantie om 12 uur vrij en niet op
17-12-2021. Via de link infoblad krijgt u de actuele versie.
Juf Karen Stadlander
Juf Karen is leerkracht van IKC Prinses Margriet. Ze is aan
het re-integreren. In overleg met haar is besloten dat ze dit
proces op een andere locatie gaat doen. Ze komt op
donderdag en vrijdag bij ons in groep 7/8 werken. We
wensen haar veel succes in haar integratie en vooral ook
veel plezier in Wijster.
Veilig verkeer Nederland
Op 1 november hadden we op school de
fiets controle. 76% van de fietsen is goed
gekeurd. Dat is een hoog percentage. Groep
8 had zelfs 100% fietsen die oké waren. Uw
kind krijgt het formulier mee. Op dit formulier staan de
onderdelen waarnaar gekeken is.

Stichting LeerKRACHT
Afgelopen periode zijn we binnen het team bezig geweest
met het doel zelfstandig werken. Hierover zijn nu afspraken
gemaakt. Alle kinderen pakken ’s morgens hun zelfstandig
werkblokje op tafel en hun weektaak. Hier wordt naar
gekeken. Gedurende de dag vullen ze de weektaak in. Doel
daarvan is om eigenaarschap te creëren bij de leerlingen,

Vacature schoonmaak IKC Zuiderenk
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde collega voor
de schoonmaak van ons integraal kindcentrum. Iemand die
het leuk vindt om vijf dagen per week, twee uur per dag,
ons IKC weer netjes en fris te maken. Word jij onze nieuwe
collega of ken je iemand die mogelijk interesse heeft in de
baan? We horen het graag! Meer informatie over de
vacature vind je op de website van Kits Primair:
https://kitsprimair.nl/vacature-schoonmakers/.

Parro en privacy
In de Parro app kunt u aangeven of uw
kind op de foto mag of niet bij
verschillende activiteiten. We willen zo
zorgvuldig mogelijk mee omgaan.
Daarom is het van belang dat dit
systeem up to date is.
Wilt u dit voor ons bekijken en eventueel aanpassen.
Het systeem staat vanaf vandaag t/m vrijdag 19 november
open. Alvast bedankt.
Kindpakket
De gemeente Midden-Drenthe kent een aantal regelingen
die bestemd zijn voor kinderen die opgroeien in minimahuishoudens.
Deze
regelingen
worden
samen
“Kindpakket” genoemd. Het gaat daarbij om:
De uitkering voor activiteiten
De Sportbon
De Schoolkostenregeling
Gratis zwemles – Bartje leert zwemmen
Klik hierboven voor meer informatie over de verschillende
regelingen en de voorwaarden die daarvoor gelden.
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Nieuws vanuit school | Groepen
Groep 3 en 4:
Groep 3 heeft het thema
al bijna weer afgerond. Het
ging over eten/koken en
de
volgende
letters
hebben
we
daarbij
geleerd: u-i-p-oe-h-ei.
Met de rekenlessen zijn
we vooral bezig met het
splitsen van de getallen
5/6/7 en 8. En met het
leren klokkijken van de
halve uren.
Groep 4 leert met spelling de
categorie
-eer/oor/eur
woorden.
Voor
rekenen
sprongen met het tiental op
de getallen lijn. Vorige week
hadden we een hele leuk
weeg les. Alle kinderen zaten
qua gewicht heel dicht bij
elkaar, dat was toevallig en
we
leerden
gewichten
vergelijken met spullen en de
weegschaal. Het was echt
een mooie doe-les.
Wij gaan deze periode de
begrippen kwart voor en kwart over oefenen. Misschien
leuk om thuis af en toe ook eens mee te oefenen?
We zijn ook , samen met groep 3 bezig met het thema
kriebelbeestjes. En we zijn weer creatief bezig, er zijn
prachtige herfstbomen gemaakt en nu zijn we druk bezig
met onze lampionnen!

Afsluiting Kinderboekenweek:
We hadden het al benoemd in de Parro app, maar ook via
de nieuwsbrief willen we nogmaals graag alle ouders,
collega’s van ouders, ontzettend bedanken voor de
fantastische presentatie van hun beroep op de
“Banen/beroepenmarkt”!

Het was voor de kinderen, na een lange tijd van niet meer
iets met elkaar en ouders kunnen/mogen ondernemen, een
prachtige middag die ze niet gauw zullen vergeten! Het was
ook zo leuk en knap dat alle kinderen van jong tot oud zo
geboeid waren door jullie indrukwekkende presentaties!
Hartelijk bedankt hiervoor!

Groep 5 en 6 – Voorstelling in de Kolk
We
kwamen
binnen
en
we
gingen
een
leuke opwarming doen . met stoelen , de begeleider
moest een stoel zoeken maar wij moesten zorgen dat dat
niet ging lukken.
Met een tablet moesten we proberen een reclame te
maken. In ons groepje gingen we een reclame maken van
een superhelden cape .We hadden een regisseur en een
cameravrouw en acteurs
nodig. Toen we klaar
waren gingen we de
tablets terugleggen en
terug in de bus helaas
mochten we niet eten in
de bus het was erg leuk
Zara groep 6

We gingen met de bus
naar de Kolk
Binnen moesten we naar
een plaat kijken. Wat valt
je op. Daarna kwamen we
in een grote ruimte en
moesten we op
Een stoel gaan zitten. We
deden een spelletje met
de juf die moest naar de
lege stoel.
Toen gingen we met een tablet een filmpje maken over
reclame. Dat was erg leuk
We waren nog niet klaar met filmen toen we moesten
stoppen jammer. De filmpjes zien we straks op school
Michelle W groep 5
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Groep 8 – crea activiteit
We zijn een tijdje terug begonnen met het weven van een
uiltje. Eerst hebben we zelf een weefraam gemaakt van
een stuk katoen en katoendraad. Daarna zijn we met wol
gaan weven. Al snel hadden we de slag te pakken en was
het heel leuk om te doen. We zullen hier de komende week
mee verder gaan en dan hebben we een mooi geweven
uiltje in de klas hangen.

Nieuws vanuit school | Kinderopvang
KDV/Peuteropvang:
Op de kinderopvang en peuteropvang zijn we na de
herfstvakantie begonnen met het thema ‘Reuzen en
kabouters’. Er worden kabouters geschilderd, we lopen
over reuzen voeten, en we hebben een begin gemaakt aan
de lampionnen.

En we hebben al 2 liedjes geleerd: ‘Sint maarten, sint
maarten, de koeien hebben staarten’, en ’11 november is
de dag’. Verder genieten we volop van de herfst met elkaar.
Wat een bladeren zijn er uit de bomen gevallen!
De kinderen vinden het fantastisch om er in te springen, er
mee te gooien of er een grote berg van te maken.

Groep 8 7/8 – Voorleeswedstrijd
Tijdens de kinderboekenweek
hebben
we
de
voorleeswedstrijd georganiseerd. Rosa, Lian en Mette
streden voor deze eervolle titel. Ze hebben het de jury erg
moeilijk gemaakt, want ze deden het alle drie super goed.
Uiteindelijk kan er maar 1 door naar de volgende ronde. Dit
is Rosa geworden.
Rosa, gefeliciteerd en succes tijdens de regio finale!

In november komen er 2 nieuwe peuters spelen. Steff en
Sepp. We kijken er naar uit dat jullie komen! Onze grote
Gwen wordt 11 november al weer 4 jaar. Dan mag ze naar
de basisschool. Gelukkig komt ze dan nog wel eens spelen
op de BSO dus we hoeven haar niet helemaal te missen.
Succes op de basisschool Gwen.
BSO:
Op de BSO zijn we begonnen met het thema ‘Sprookjes’.
De kinderen hebben al zwaarden, schilden en toverhoeden
geknutseld. We gaan nog veel meer knutselen binnen dit
thema. Verder is de wintertijd ingegaan en menig kind wist
ons er aan te herinneren dat het
dan tijd is voor de disco middagen.
Dus de 1e disco is al weer geweest.
De kinderen gingen helemaal uit
hun
plaat!
Ze
mogen
verzoeknummers doorgeven en de
lampen gaan uit en de discolamp
aan. De kinderen trokken allemaal
verkleedkleren aan en het feest
was compleet.
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Wat genieten dit.
De kleinsten van de Kinderopvang werden er ook bij
getrokken. Er zullen nog vele disco middagen volgen
verwachten we.

Bjlagen/ingekomen

Verder hebben we nog een super leuk nieuwtje.
Waarschijnlijk hebben jullie er wat van vernomen. Willemijn
is zwanger! Eind april verwachten zij hun 1e kindje. We
kijken er allemaal naar uit. Gefeliciteerd Willemijn!

Griezels op de Outdoor BSO
Het is zo’n heerlijke middag waar geen eind aan hoeft te
komen. Aan tafel zitten we meteen al gezellig te kletsen.
Spontaan een rondje raden hoe oud alle ouders zijn & in
welke auto ze rijden. De grappen vliegen over en weer over
tafel.
We naderen 31 oktober, Halloween, de tijd van spinnen,
vleermuizen en pompoenen. Het is daarom mummie-tijd.
Een jongen biedt zich enthousiast als eerste aan. De rest
kijkt nog enigszins argwanend toe. Vette vaseline en dan
dat gipsspul op mijn hoofd? Ik zie ze denken. Gaat het er
echt wel weer af?
Uiteindelijk durven drie het aan. Stoer! En wat ziet het er
geweldig uit. Hangend met hun hoofd naar achter. Degene
die niet wil maakt de meeste grappen; ja, we gaan zo
koekjes bakken en dan laten we jou hier lekker zitten. Dan
kun je ze wel ruiken, maar eten wij ze op. Jij kunt toch niet
eten. Haha!

Rooster oud papier
13-11-2021
Fam. Kammer (Serge)
Fam. Drijfhout (Alex)
Fam. vd Glind (Nora)
Fam. Radu (Alberto)
Reserve:
Fam. Brandsma (Melvin)

11-12-2021
Fam. Dussel (Josh)
Fam. Prikken (Laurentien)
Fam. Bos (Jorian)
Fam. v.d. Giezen (Maud)
Reserve:
Fam. Erkelens (Lieke)

We verzamelen om 09.00 uur bij de school. Mocht u
verhinderd zijn op de genoemde datum, dan kunt u eerst
contact zoeken met de reserve of anders vervanging
regelen (18 jaar of ouder). Graag de vervanging tijdig
telefonisch
doorgeven
aan
Jolanda
Tjabringa
(06 – 22210149).

Nieuws vanuit BSO Kits Primair

De bloederige griezelcake maken we met z’n allen. Ieder
heeft een taak. Eentje glundert al van oor tot oor. Hij wil de
schaal wel schoonlikken op het laatst. Haha, dat wil
iedereen natuurlijk wel. Smullend sluiten we deze griezelig
gezellige middag af.
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