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Agenda school 

Datum Activiteit  

26-09-2022 
Kunstontmoeting South Pass City 
Gr. 7,8 

04-10-2022 
Opening Kinderboekenweek 
Dierendag 

05-10-2022 
Kunstontmoeting Los Patatos 
Banditos, gr. 3,4,5 

17 t/m 21-10-
2022 

Herfstvakantie 

 

Nieuws vanuit school | Algemeen 
 
Welkom!  
We zijn samen het schooljaar goed gestart en we hopen 
dat u hetzelfde kan zeggen. Een vers, nieuw schooljaar ligt 
voor ons, waarbij alle kinderen verder mogen verder 
groeien.  
Een speciaal welkom voor alle nieuwe kinderen en hun 
ouders, die dit schooljaar zijn gestart op onze IKC. Een heel 
fijne tijd op onze school of op de opvang gewenst!  
We doen ons best om goed met u te communiceren en 
daarvoor gebruiken we ook de oudercommunicatie app 
Parro. Werkt deze app niet naar behoren op uw telefoon of 
computer? Parro heeft updates gehad en het zou kunnen 
dat u de app opnieuw moet installeren als het allemaal niet 
werkt zoals gehoopt.  
We wensen ieder een heel mooi schooljaar en we hopen 
dat u ons weet te vinden indien nodig of indien u goede 
ideeën wilt delen. We horen graag van u! Hartelijke groet 
van Team onderwijs en kinderopvang Zuiderenk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directie IKC Zuiderenk 
Ook na de zomervakantie nemen Valentine de Ruyter en 
Age-Jan Hut nog een periode de directietaken op IKC 
Zuiderenk voor hun rekening.  
Uiteraard wordt u op de hoogte gesteld bij nadere 
ontwikkelingen. 
 

Even  voorstellen: 
Via deze weg wil ik mij even voorstellen. 
Mijn naam is Mirjam Kooning en ik werk sinds 1999 in het 
onderwijs. Sinds 2011 werk ik bij KitsPrimair en de jaren 
daarvoor ben ik werkzaam geweest in Rotterdam. 
Sinds het begin van dit schooljaar werk ik op maandag met 
veel plezier in groep 3/4. Op donderdag en vrijdag werk ik 
in groep 3 op de Lindelaar in Westerbork, waar ik ook woon. 
De afgelopen weken heb ik het al erg naar mijn zin gehad 
op IKC Zuiderenk! 
Samen met alle kinderen, ouders en collega's wil ik er een 
fijn en leerzaam schooljaar van maken.  
Mocht u nog vragen hebben, loop dan gerust even binnen. 
 
Hartelijke groet, Juf Mirjam 
 
Informatieblad 2022-2023 
Bijgaand vindt u het informatieblad 2022-2023 van IKC 
Zuiderenk als bijlage en via de link informatieblad 2022-
2023.  Wellicht handig voor op uw (digitale) prikbord!  
 
 
 
Kinderboekenweek Gi-Ga-groen 
 

Op dinsdagmiddag 4 oktober 
opent het Lifestyle team, vast weer 
op originele wijze, de 
Kinderboekenweek! Het thema is 
dit jaar Gi-ga-groen! Het leek ons 

leuk als alle kinderen van de school die dag "in het groen" 
naar school komen. In groene kleding, schmink of met een 
groen verkleedpak, het is allemaal leuk! De 
Kinderboekenweek is bedoeld om de kinderen meer plezier 
te laten krijgen in het lezen en bekijken van boeken. Dat 
gaan we doen in allerlei verschillende vormen. Voorlezen, 
dingen opzoeken in natuurboekboeken,naar buiten, 
werkbladen, knutselen etc. Alles draait dit jaar dus om 
natuur en de zorg daarvoor. Als afsluiting op vrijdag 14 
oktober willen we dan weer een boekenruilbeurs 
organiseren, hierover krijgt u nog nader bericht! 
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Omgaan met corona  
Het coronavirus is niet weg. De besmettingen en 
coronacijfers beheersen (gelukkig) het nieuws veel minder 
en dat lijkt een goed teken. Maar: er kunnen (en zullen) nog 
steeds mensen ziek worden door corona. Wij vinden het 
belangrijk om goed voorbereid te zijn op een eventuele 
opleving van het coronavirus, aangezien het virus er nog 
steeds is.  We houden rekening met elkaar en om 
verspreiding te voorkomen, volgen we op ons IKC 
de basisadviezen, zoals vaak je handen wassen, hoesten 
en niezen in je elleboog, bij klachten thuisblijven en een 
zelftest doen. Deze zelftests zijn op school verkrijgbaar via 
de leerkracht van uw kind. U kunt de  beslisboom gebruiken 
als u vragen hebt 

 
Alvast uw aandacht!!!!!  Sportdag gr 5 t/m 8 
Op vrijdag 9 juni 2023 gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 
naar de Kits Primair Sportdag in Westerbork. Bedoeling is 
dat u uw kind die dag naar sportpark de Perkenslag in 
Westerbork brengt. Leerlingen van alle scholen die 
meedoen zijn door elkaar gemengd en in teams verdeeld. 
De teams bestaan uit gemiddeld 6 tot 8 leerlingen en 
worden begeleid door scholieren van sportopleidingen. 
Ouders wordt gevraagd om te komen helpen bij de 
onderdelen. U kunt zich t.z.t opgeven als hulpouder bij 
meester Robert, u kunt deze datum nu vast vrijhouden in 
uw agenda. 

 
Nieuws vanuit school | Groepen 
 
Groep 3 en 4 
We zijn alweer begonnen aan de vierde week van het 
nieuwe schooljaar. De sfeer in de groep is gezellig, we zijn 
alweer bijna aan de eerste groepsbeloning toe!  
Groep 3 is deze week begonnen aan thema 2 van Lijn 3, 
"de boom". In dit thema leren de kinderen weer nieuwe 
letters, een overzicht daarvan krijgen de kinderen deze 
week weer mee naar huis.  
Groep 4 is gestart met spelling groep 4, ze leren 
verschillende categorieën zoals speciaal hakwoord en 
lucht woord. Wat dat betekent kunnen de kinderen u vast 
vertellen. En groep 4 begint deze week met Blink lezen, 
een combi van technisch en begrijpend lezen. Verder zijn 
we gestart met verkeer, dit in duo's, een kind van groep 4 
samen met een kind uit groep 3. En we zijn weer van start 
gegaan met onze mooie legodozen, dat willen ze elke dag 
wel doen! 

   

Vanaf woensdag krijgen we op woensdag en donderdag tot 
in januari, een stagiaire van de Alo/Pabo 3e jaars in de 
groep, haar naam is Romy Oostland. We wensen Romy  
veel leservaring en natuurlijk veel plezier in onze 
groep  toe! 

 

ROMY 
 
 
 
Groep 7 en 8 – E-waste race 
E-waste race Door: groep 7/8 
E-waste is elektronisch afval. Dit zijn alle apparaten met 
een stekker of een plek voor een plek voor batterij die het 
niet meer doen of niet meer worden gebruikt. Bijna 
iedereen heeft e-waste in huis. De kapotte broodrooster in 
de schuur, een oud mobieltje in de la of een radio met 
cassettedeck die al een tijdje doelloos op zolder staat. 
Slechts de helft van dit afval wordt in Nederland 
ingezameld.  
Zonde, want deze apparaten zitten vol met herbruikbare 
materialen. Denk aan de grondstoffen als zilver, goud, 
koper en ijzer. Van sommige apparaten kan maar liefst 
95% van de onderdelen een nieuw leven krijgen.  
 
Bekijk hoe e-waste wordt gered op wecycle.nl/kids.  
U kunt zelf ook helpen! Alle elektronische apparaten kunt u 
afgeven aan kinderen van groep 7/8, u kunt ook tussen 
12:15-13:30 het zelf afleveren op IKC De Zuiderenk in 
Wijster. Wij kunnen het dan in de grote blauwe container 
doen en als we deze e-waste race winnen, winnen we een 
schoolreisje naar Nemo in Amsterdam!  
U kunt deze materialen inleveren van 19 september t/m 
14 oktober. Alvast bedankt namens groep 7/8! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nieuws vanuit de Ouderraad  
 

Rooster oud papier 

Het rooster oud papier 2022-2023 heeft u inmiddels 
ontvangen.  Via de link rooster oud papier IKC 
Zuiderenk krijgt u het rooster in beeld.  
De eerstvolgende twee ophaaldagen zijn:   
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15 oktober 2022.  Ingepland staan: 
 
Fam. Van Ruitenbeek (Joost) 
Fam. Veldkamp (Lilian) 
Fam. Dolsma (Zara) 
Fam. Mulder (Bouke) 
Reserve: Fam. Uitenboogaard (Stijn) 
 
12 november 2022. Ingepland staan: 
Fam. Kammer (Serge) 
Fam. Prikken (Laurentien) 
Fam. v.d. Glind (Norah) 
Fam. Radu (Alberto) 
Reserve: Fam. Brandsma (Melvin).  
 

 
Nieuws vanuit Kinder- en peuteropvang / BSO 

 
Opvang Zuiderenk: 

Yes! Het nieuwe schooljaar is begonnen. Sommige 
kinderen hebben we nog gezien op de vakantie opvang in 
Westerbork, maar ook veel kinderen hebben we 6 weken 
moeten missen. Vakantie is altijd wel even lekker, maar we 
zijn ook altijd wel weer erg blij als we weer mogen 
beginnen. We gaan jullie wel missen na zo’n lange tijd 
Op naar een nieuw schooljaar met hopelijk veel leuke, 
leerzame en mooie momenten. 
De groep juffen is weer compleet! Juf Judith en juf Willemijn 
zijn weer terug. Superfijn en gezellig.  
 
Kinderopvang:  
Juf Willemijn en juf Judith nemen af en toe hun dochter mee 
naar de opvang. Manou en Lize komen dan lekker 
knuffelen & spelen. Wat een mooie kleine meiden!  
En in zo’n vakantie ontwikkelen de kinderen zich altijd zo 
hard. Voor de vakantie zagen we heel voorzichtig de 1e 
stapjes en na de vakantie komen de kinderen dan al vrolijk 
binnen stappen.  
Vanaf de 2e week zijn we begonnen met het thema ‘Hoera 
een baby!’. De kinderen gaan een beschuit met muisjes 
knutselen, gaan een badje verven, maken een rammelaar, 
een mobiel en een slinger. Allemaal voor onze nieuwe 
baby(pop) Ella, die bij ons op de groep aan het logeren is. 
Dit thema sluit mooi aan bij de nieuwe baby. Dit thema sluit 
mooi aan bij de nieuwe baby’s op onze groep en bij de 
kinderen die een broertje of zusje krijgen binnenkort.  
 
Peuteropvang:  
Op de peuteropvang zijn we gestart met 5 nieuwe kinderen. 
Sterre, Hannah en Dieke zijn helemaal nieuw bij ons op de 
groep. Rozalia en Julan kwamen al op de opvang, maar 
sluiten nu ook aan bij de peuterdiensten. Zo komen we op 
een gezellig vol clubje van 14 peuters. De 1e week namen 
we nog even rustig de tijd aan te wennen aan de nieuwe 
groepssamenstelling. De 2e week zijn we ook hier 
begonnen met het thema “Hoera, een baby”.  

We knutselen hier ook een beschuit met muisjes, een 
rammelaar, een kinderwagen enz. Ook wordt er goed 
gezorgd voor onze nieuwe baby(pop) Ella. De kinderen 
nemen Ella overal mee naar toe, geven haar de fles, geven 
haar eten, leggen haar in bedje of ze nemen haar mee naar 
buiten in de buggy. Zodra Ella begint te huilen, zijn de 
kinderen er als de kippen bij om te kijken wat er met Ella 
aan de hand is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 14 oktober willen we dit thema feestelijk afsluiten 
met de ouders,  opa’s en of oma’s. Informatie hierover volgt 
nog, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda.  
 
 BSO:  
We beginnen dit schooljaar met het thema ‘Natuur’ op de 
BSO. We genieten momenteel nog lekker van het buiten 
spelen, want wat is het nog heerlijk weer. De activiteiten die 
we op dit moment hebben gedaan is een takken-mannetje 
maken, een dromenvanger maken van spulletjes uit de 
natuur & een modder grabbel ton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleen, in de modder grabbelton zaten ook spulletjes die 
niet in de natuur thuis horen.  

 
Josh en Sue zijn weer terug gekomen naar Wijster en 
komen weer bij ons op de BSO spelen. Super gezellig dat 
jullie terug zijn! Verder is Fynn bij ons op de BSO komen 
spelen. Welkom Fynn, Michelle en Mathijn komen ook weer 
terug bij ons spelen. Wat een gezelligheid allemaal.  
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Yoas, Jorian en Finn komen niet meer bij ons spelen. Zij 
zijn groot genoeg om alleen thuis te blijven na school.  
Noëmi is in de vakantie grote zus geworden van Felin. 
Halverwege oktober komt Felin ook bij ons spelen. 
Gefeliciteerd met je kleine zusje Noëmi. 
 
 
Prietpraat op de opvang:  

• Willemijn legt aan een aantal kleuters uit hoe 
Manou haar moedermelk in een 
fles krijgt en hoe het kolven werkt. 
Ze is hier namelijk een aantal keer 
voor van de groep af. Na deze 
uitleg is de conclusie van Mark (5): 
‘Dan ben je dus eigenlijk net een 
koe.’ 

• Al spelend in het keukentje vraagt Jasper (2) aan 
Leonie (3) of ze een kopje thee wil. Leonie 
antwoordt: ‘Alleen als het bosvruchten is.’  

• Een kindje moet niezen, Willemijn zegt: 
Gezondheid. Zo heb je niets en zo heb je 
zwemvliez’n. (Waarbij ze haar vingers spreidt).  
 

 
 
Bijlagen / Ingekomen: 
 
Rijdende popschool 
De rijdende popschool is een mobiele muziekschool, die de 
lessen naar Wijster brengt!  Je wordt ingedeeld in een 
bandje en je hebt de kans om allerlei instrumenten te leren 
spelen. Plezier stat hierin voorop, we passen ons aan op 
jouw niveau. 
Dus heb je nog nooit een instrument bespeeld, maar wil je 
dat wel erg graag leren, dan kun je bij ons terecht!  
Op maandag 3 oktober is er een gratis kennismakingsles 
in Dorpshuis de Weide, van 15.00 tot 17.00 uur. 
Mocht je al zeker weten dat De Rijdende Popschool iets 
voor jou is, meld je dan vast aan op: 
www.derijdendepopschool.nl 
 

 
 
 

Balans Onderwijscafé  
Met hulp van ouders & onderwijs organiseert Balans 
op 12 oktober een onderwijscafé in Paterswolde. 
Er wordt informatie gegeven over (passend) onderwijs en 
leerrecht. 
Ook is er een informatiemarkt over verschillende 
onderwerpen.  
De avond is bedoeld voor ouders en professionals.  
Zie link onderwijscafé.  
 
 
 
 
Techiek tastbaar – leerlingen groepen 7 en 8 
 
Voor wie? 
Voor de groepen 7 en 8, leerlingen leerjaar 1 VO en 
gezinnen met kinderen.  
Wat is er te doen? 
Techniek zit in iedereen, dus ook in jouw leerlingen. Bij 
Techniek Tastbaar maken leerlingen kennis met de 7 
verschillende werelden van techniek. Denk dan aan het 
bouwen van houten kozijnen, het besturen van een 
Ozobot, het lassen van ijzer of ontdek de wereld via een 
VR-bril! Misschien is dit wel de eerste stap in de toekomst 
van techniek voor de leerlingen. Wil je meer weten? Bekijk 
één van de aftermovies op  www.techniektastbaar.nl  De 
entree is gratis! 
Zien we jou op 14 oktober? Meld je aan voor 29 
september bij        info@sto-regioassen.nl of 
r.ton@ckcdrenthe.nl  
In de eerste week van oktober krijg je een uitnodiging en 
aanvullende informatie voor je bezoek. 
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