IKC Zuiderenk | nr. 8 – 25-05-2022

Agenda school
Datum
26 en 27-5
30-05
01-6 t/m 03-6
06-06
07-06
11-06
15-06
17-06
21-06
23-06
07-07
09-07
15-07

Activiteit
Hemelvaartvakantie, leerlingen vrij
Margedag – leerlingen vrij
Schoolkamp groep 7/8
2e Pinksterdag
Gr. 5-6 Techniekbedrijventour
Oud papier
GMR-vergadering
Gr. 7/8 Noord Nederlands Orkest
Schoolreis groepen 3 t/m 6
Margedag, leerlingen vrij
Schoolreis groep 1/2
Oud Papier
Leerlingen om 12 uur vrij,
Start zomervakantie

Nieuws vanuit school | Algemeen
Tijdelijke waarneming directietaken
Zoals naar u gecommuniceerd valt de combinatie van twee
IKC’s en studie de directeur van IKC Zuiderenk, Patrick da
Costa Gomez, zwaar.
Vanaf vorige week nemen Valentine de Ruyter, directeur
IKC de Lindelaar en Age-Jan Hut, directeur IKC de
Meenthe, IKC de Bosvlinder tot de zomervakantie de
directietaken waar van Patrick, beide gedurende een dag
in de week.
Het is fijn dat hierdoor de doorgang van zaken op ons IKC
gewaarborgd blijft, dat Valentine en Age-Jan de
ontwikkelingen binnen Kits Primair ook voor IKC Zuiderenk
kunnen toepassen en dat Patrick hierdoor wat tijd wordt
gegund.
Mocht u contact willen hebben met de genoemde, tijdelijke
directeuren, dan kunt u contact opnemen via het IKC.
Opbrengst potgrondactie.
Namens de OR nog even een terugkoppeling met
betrekking tot de potgrond- en bloemetjesactie van IKC
Zuiderenk.
Met de verkoop van
viooltjes
en
potgrond
hebben
we een bedrag van ruim
€1350,- opgehaald!
Hartelijk
dank
aan
iedereen, zowel verkopers
als kopers!

Kinderopvang 27 mei
Op 27 mei, de dag na Hemelvaart zijn de
leerlingen van IKC Zuiderenk vrij. De
kinderopvang gaat gewoon door. Er zijn
kinderen die naar de BSO gaan, maar het
kan ook zijn dat ze op die dag niet gaan,
omdat ze die dag al vrij zijn.
Bij deze een vriendelijk verzoek aan ouders, mocht uw kind
vrijdag 27 mei geen gebruik maken van de BSO, graag dit
nog even doorgeven/afmelden. Alvast dank.

Biebouders gezocht
In onze school hebben wij een prachtige bibliotheek waar
de kinderen elke week boeken mogen lenen. Het uitlenen
van de boeken wordt geregeld door enthousiaste
biebouders. Helaas nemen wij aan het eind van dit jaar
afscheid van twee van hen, omdat hun kind school gaat
verlaten.
Wij willen Monique en Marga alvast
heel erg bedanken voor hun hulp!

Door hun vertrek zijn wij dus opzoek naar in ieder geval
twee nieuwe ouders die op woensdagmiddag of
vrijdagmiddag een half uurtje willen komen helpen in de
bibliotheek. U hoeft echt niet elke week te helpen, want er
wordt door middel van een rooster gerouleerd.
Lijkt het u leuk om ons te komen helpen op school dan kunt
u zich aanmelden bij juf Danielle. Dit kunt u doen door te
mailen naar danielle.bosma@kitsprimair.nl
Alvast bedankt!

Schoolfotograaf
Gisteren is de schoolfotograaf.
Er is breed uit gelachen en
voluit geposeerd! Nu de
resultaten nog afwachten!
We zijn heel nieuwsgierig……
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Nieuws vanuit school | Groepen
Groep 1-2 - Molenbezoek
Woensdag 18 mei hebben we de molen in Makkum
bezocht. We hebben eerst de wieken bekeken. De
molenaar liet ons zien dat het bovenste gedeelte van de
molen kan bewegen. Daarna mochten we nog boven in de
molen kijken. Hier hebben we geleerd over de molensteen
en het luik. Deze leuke excursie komt uit het aanbod van
Lifestyle.

Nieuws uit groep 7/8
Vorige week kwam de uitslag van de eindtoets binnen. Wat
hebben de kinderen van groep 8 een geweldige prestatie
neergezet! Wij zijn ontzettend trots op onze kanjers.
Nog een paar weken en dan zetten ze
allemaal de stap naar het voortgezet
onderwijs. Dat is spannend, maar ze
kijken er wel naar uit.

Volgende week gaan we gezellig met
elkaar op schoolkamp. Het kan weer
na al die corona maatregelen. De reis
gaat op de fiets naar Wittelte. Het
kamp is georganiseerd door Lifestyle
en zit vol leuke activiteiten! Wij
hebben er enorm veel zin in en hopen
dat het weer wel mee blijft werken. Het
wordt vast een onvergetelijk kamp voor
de kinderen.

Rooster oud papier

NME project
Woensdag 18 mei hebben we met alle groepen gewerkt
aan het project " voedsel".
‘s Morgens hebben de groepen 5 t/m 8 alle activiteiten
gedaan. Onder begeleiding van groep 7/8 heeft de
onderbouw 's middags alle activiteiten gedaan.
De bovenbouw kon meelwormen en sprinkhanen proeven.
Ook hebben ze meerdere proefjes kunnen doen.
De onderbouw heeft geleerd over de herkomst van
voedsel. Wat vinden we lekker en wat niet.
Het was een leerzaam ontdekpad.

11-06-2022
Fam. Wanders (Bram)
Fam. Winters (Zoë)
Fam. vd Heide (Susanne)
Fam. Elslo (Dylan)
Reserve:
Fam.Valent (Maud)

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).
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09-07-2022
Fam. Rensing (Mette)
Fam. de Jong (Wout)
Fam. vd Kooij (Rowdy)
Fam. de Graaf (Bjorn)
Reserve:
Fam. Postma (Liam)
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Nieuws vanuit Kinder- en peuteropvang / BSO
Babynieuws
Als eerste het grote nieuws dat de ukkies van Willemijn en
Judith geboren zijn, Manou Werners en Lize Poelman.

De kleine meisjes en hun papa’s en mama’s maken het
goed. Na de vakantie komen ze bij ons op de groep spelen.
We kunnen niet wachten!
Kinderopvang-, peuters en BSO kinderen hebben allemaal
een mooi kraamcadeau gemaakt, beide dames krijgen
allebei 3 mooie kunstwerken.
Op dit moment werken we aan het thema “Ik ben
kunstenaar”. Er zijn al mooie zelfportretten gemaakt. Ook
hebben we met zijn allen een portret van Puk gemaakt. We
zijn heerlijk aan het kliederen met verf en klei.

Verder genieten we volop van het prachtige weer en zijn
dus lekker veel buiten te vinden. En vooral als Mirjam bij
ons op de groep is, komen de mooiste ideeën. Water, zand
en doe je ding. De kinderen van de BSO hebben heerlijke
“natuurlijke” sushi gemaakt van modder, bladeren en
takjes.

Vanaf 1 juni komt Miranda gelukkig weer terug bij ons op
de groep. We hebben haar allemaal gemist.

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

IKC Zuiderenk is onderdeel van:

