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Lockdown – Thuiswerken 

Zoals we gisteravond in de persconferentie hebben kunnen horen, is het nog onduidelijk hoe 

lang de scholen en de kinderopvang gesloten zullen blijven. Dat wordt dus nog even afwachten 

en doorzetten met z’n allen. Heel veel succes allemaal. 

 

Jarig 

Vrijdag is Lize jarig. We wensen haar een gezellige dag en alvast: Van harte gefeliciteerd! 
 

Bellen via Teams 

Veel kinderen ontdekken allerlei mogelijkheden binnen Teams. Dat is heel leuk en handig. Maar 

sommige dingen moeten we toch even samen afspreken. Als je iemand (die je kent) wilt bellen 

voor de gezelligheid via Teams, doe dat dan na 14.00 uur. Gebruik deze functie tijdens de 

schooltijden alleen als je een vraag hebt over de weektaak en je werk. Zo kan iedereen rustig 

en ongestoord werken want anders krijg je steeds meldingen met geluid en popups op je 

scherm. 

 

Thuiswerken en bewegen 

De vakleerkrachten gymnastiek in Midden-Drenthe hebben een aantal filmpjes gemaakt met 

korte bewegingsopdrachten voor thuis. Mocht je even lekker willen bewegen of lukt het 

concentreren wat minder, start dan maar eens zo’n filmpje: 

https://youtu.be/f3nF7bu17po (Meester Chris) 

https://youtu.be/LFZq7IOqIR4 (Juf Rianne) 

https://youtu.be/7bk8kBkcNSY (Meester Jan) 

https://youtu.be/Wy8SHa53khU (Juf Rianne) 

Misschien willen de ouders ook wel even meedoen……? 

Maandag hebben we in de social schools app al een link naar een filmpje van meester Pim 

gezet. 

 

Middagprogramma van Heutink 

Ook donderdag- en vrijdagmiddag is er nog een middagprogramma via: HÉT 

MIDDAGPROGRAMMA | By Heutink 

 

Noodopvang 

Als u gebruik zou willen maken van de noodopvang, geldt voor de 

kinderopvang en de BSO dat dat aangevraagd moet worden via 

het kantoor: planning@ckcdrenthe.nl   

Voor de leerlingen van de school, onder schooltijd, kan dat via 

drijber@ckcdrenthe.nl 

Als leerlingen naar de noodopvang komen, moeten ze hun 

schoolspullen meenemen zodat ze daar op school aan kunnen 

werken. 

 

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Pieter de Roest. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff3nF7bu17po&data=04%7C01%7CDrijber%40ckcdrenthe.nl%7C4c6480d5543646f3aba508d8b169cf36%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637454415303014320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=foDAs2P%2FHdBYs0Xf8iGEQsK0u0H7I89Z4mwMs9x53TI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLFZq7IOqIR4&data=04%7C01%7CDrijber%40ckcdrenthe.nl%7C4c6480d5543646f3aba508d8b169cf36%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637454415303024307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xg8WIQEoEsZEzhkuT6UPcPoiYG1KBAo55vbaYRarpSA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7bk8kBkcNSY&data=04%7C01%7CDrijber%40ckcdrenthe.nl%7C4c6480d5543646f3aba508d8b169cf36%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637454415303024307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YukZ%2B%2BSSN46pbZIoOWxmTTeYPtKvVUDR4pQqfiKMcJk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWy8SHa53khU&data=04%7C01%7CDrijber%40ckcdrenthe.nl%7C4c6480d5543646f3aba508d8b169cf36%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637454415303034304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k0AEV3sgbww%2BPqaODXCPkaVZ1Egei9R4tpwqE4NYmiY%3D&reserved=0
https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-kinderen/
https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-kinderen/
mailto:planning@ckcdrenthe.nl
mailto:drijber@ckcdrenthe.nl
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