
   

 

 
Kindcentrum Drijber * Nijenkamp 29 * 9419 TM Drijber * tel. 0593 – 562543 * www.ckcdrijber.nl 

 

  

Nieuwsbrief    
23 juni 2021 

 
 

  

Trefwoord 

Thema: Treuren, met als weekthema: Troost 

In deze week ontdekken kinderen hoe je mensen kunt troosten die treuren. Worden zijn niet 

altijd nodig, soms is alleen nabij zijn of iets praktisch voor iemand doen al genoeg. Ze zien ook 

wat de ander meestal niet helpt, namelijk: doen alsof het verdriet er niet is, erover blijven 

zwijgen of naar verklaringen zoeken. 

In de Bijbelverhalen proberen vrienden van Job naar een verklaring te zoeken voor het verdriet 

dat Job is overkomen. En Job zelf gaat in gesprek met God. Hij begrijpt dan dat ziekte, ongeluk 

en dood bij het leven horen en ervaart Gods nabijheid. 

 

Jarig 

Vrijdag kan juf Margriet haar verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd! 

 

Wisseling van de wacht 

Volgend schooljaar komt, na een schooljaar (ouderschaps)verlof, juf Wilma Beugel weer bij ons 

als intern begeleider. Juf Trieneke Velthuis zal haar taken overdragen aan juf Wilma.  

Graag willen we juf Trieneke heel hartelijk bedanken voor het werk dat ze voor en met ons heeft 

gedaan. Zij gaat, samen met haar man, na de zomervakantie genieten van haar prépensioen. 

We wensen hen alle goeds in deze nieuwe levensfase. 

 

Afscheid 

Dinsdag 29 juni nemen we afscheid van juf Wianda. Zij heeft een andere baan gevonden 

dichterbij huis. We bedanken juf Wianda voor haar inzet en wensen haar veel geluk en plezier in 

haar nieuwe werkkring. 

 

Corona 

CKC Drenthe volgt steeds de voorschriften en protocollen van de PO-raad. Die heeft 

aangekondigd dat we met ingang van volgende week de cohorten los mogen laten. Dat betekent 

dat we volgende week gezamenlijk kunnen pauzeren en eventueel andere dingen samen kunnen 

doen. Voor volwassenen geldt nog steeds de anderhalve meter – regel. 

 

Kamp 

De leerlingen van de bovenbouw hebben een 

geweldig kamp gehad. Iedereen heeft genoten van 

het programma en het samenzijn. Een aantal 

kinderen was echt uitgeteld na afloop. Juffen en 

meester Ties bedankt voor de voorbereidingen, de 

organisatie en de begeleiding 

 

Studiedag 

Tijdens de studiedag hebben we gekeken naar de 

resultaten van de toetsen. Met die gegevens hebben 

we gesproken over waar we het volgende schooljaar 

extra aandacht aan gaan schenken. Hier zal ook een 

stukje scholing voor het team vanuit maken.  Dat plan voor het NPO (Nationaal Onderwijs Plan) 

begint steeds meer vorm te krijgen maar het zal in ieder geval gaan over lezen en begrijpend 

lezen. Ook willen we in alle groepen wat extra tijd inzetten voor het individueel of in kleine 

groepjes begeleiden van kinderen die dat nodig hebben.  

Ons plan zal voorgelegd worden aan de medezeggenschapsraad ter goedkeuring. 



   

 

 
Kindcentrum Drijber * Nijenkamp 29 * 9419 TM Drijber * tel. 0593 – 562543 * www.ckcdrijber.nl 

 

 

Op de foto  

Dinsdagmiddag gaat meester Pieter 

foto’s maken van de groepen en van 

alle kinderen afzonderlijk.  

 

Rapporten en 10-minuten-

gesprekken 

Morgen worden de rapporten 

meegegeven. Dinsdag zijn de 

afsluitende 10-minutengesprekken. 

Hiervoor zijn afgelopen maandag de 

tijdstippen open gezet in Social 

Schools. Daar kunt u een geschikt moment reserveren. 

Gezien de versoepelingen in het coronabeleid hebben we besloten deze gesprekken weer op 

school te gaan houden met inachtneming van de 1,5 meter afstand onderling. We vragen u 

daarom om buiten te wachten tot u aan de beurt bent. Op die manier hebben we de minste 

aanwezigen in het gebouw. 

 

ANWB-Streetwise 

Woensdagochtend hebben we een programma waarbij de verschillende groepen een speciale 

verkeersles krijgen. De les voor de kleuters wordt door juf Elisabeth in de klas gegeven. De 

andere programma-onderdelen zijn zoveel mogelijk buiten. Het is de bedoeling dat de leerlingen 

van groep 7 en 8 op de fiets op school komen. Hun programma zal daarmee te maken hebben. 

We hopen op een leerzame dag. Dit programma kunnen we volgen omdat we als kindcentrum 

het Drents Verkeersveiligheidslabel hebben.  

 

Democrazy - verkeersveiligheid 

Vanochtend is er nog een digitaal overleg geweest met vertegenwoordigers van de werkgroep 

Democrazy van de gemeente Midden Drenthe. Omdat we de eerste prijs hebben gewonnen 

blijven in gesprek om te kijken hoe de plannen gerealiseerd kunnen worden. Graag wil de 

gemeente daar nog meer mensen bij betrekken. We komen daar na de zomervakantie op terug.  

 

Indianenfeestdag 2 juli 

Vrijdag 2 juli is het indianenfeest van groep 1 t/m 5. We zijn druk 

bezig met de voorbereidingen. In de groepen wordt al gewerkt aan 

dit thema. 

We zijn nog opzoek naar oude lakens/kleden/gordijnen.   

De kinderen mogen deze dag als indiaan verkleed komen maar dat 

hoeft niet want op school maken we een indianenshirt en hoofdtooi.  

Het wordt een dag vol bijzondere indianenverhalen- en ervaringen.  

Er wordt gezorgd voor eten en drinken. 

 

Afscheidsavond 
In de laatste week nemen we op de woensdagavond afscheid van 

groep 8. Hiervoor worden de leerlingen van de bovenbouw 

uitgenodigd en de ouders van de leerlingen van groep 8. Net als 

vorig jaar kunnen de ouders dan op ruime afstand van elkaar plaatsnemen in het lokaal. Helaas 

kunnen we bij meerdere volwassenen de afstand niet garanderen. De leerlingen van de 

bovenbouw werken aan iets digitaals en ook de andere groepen leveren een digitale bijdrage 

aan deze avond. We zullen er voor zorgen dat deze digitale bijdragen ook thuis te zien zullen 

zijn via Teams. 

 
Bloemen 

Terrein is vanochtend opgefleurd met een aantal kunststof bloemen met een hart waarop met 

krijt getekend en gekleurd kan worden.  
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Nieuwe leden ouderraad gezocht 
De ouderraad van CKC Drijber bestaat uit een groep ouders die zich gezamenlijk met 

enthousiasme inzet om de school te ondersteunen bij het organiseren van verschillende 

activiteiten gedurende het schooljaar. Denk aan sport- en speldagen, activiteiten rond de 

verschillende feestdagen en de schoolreisjes. 
Binnen de OR komt regelmatig een plek vrij voor nieuwe, enthousiaste ouders. Zo ook voor het 

komende schooljaar. Bent u graag op een actieve manier betrokken bij de schooltijd van uw 

kind(eren)? Dan zijn wij op zoek naar u!  
Zeker ook als u kind(eren) in de onderbouwgroepen 1 t/m 4 hebt zitten. 
Wilt u meer weten over de activiteiten van de OR of wilt u zich aanmelden als eventueel nieuw 

OR-lid?  vraag of meld je aan via 1 van onze OR Leden 
Met vriendelijke Groet,   
Elisabeth, Nathalie, Ruth, Geralda, Henrie en Danny 
 
Uit de groepen 

Peutergroep-Dagopvang 

Deze week is ons thema: Indianen 

De voorbereidingen voor het maken van de kaartjes voor stichting ‘Het vergeten kind’ zijn in 

volle gang. Enkele kinderen hebben al een mooie tekening gemaakt onder de enthousiaste 

begeleiding van kunstenares Femmy. De anderen kinderen gaan donderdag 24 juni aan de slag. 

Zijn de tekeningen klaar dan gaan ze naar de drukkerij. De tekeningen worden als kaarten 

gedrukt. Wat bijzonder dat ‘onze’ kinderen die een warm en liefdevol huis hebben aan de slag 

gaan voor kinderen die het zoveel minder hebben. Stichting ‘Het vergeten kind’ zet zich in voor 

deze kinderen en de opbrengst van de kaartenverkoop gaat volledig naar de stichting. Kinderen 

voor kinderen... een prachtige actie in het jubileumjaar.  
 
BSO 

De voorbereidingen voor het maken van de 

kaartjes voor stichting ‘Het vergeten kind’ 

zijn in volle gang. Enkele kinderen hebben 

al een mooie tekening gemaakt onder de 

enthousiaste begeleiding van kunstenares 

Femmy. De andere kinderen gaan 

donderdag 24 juni aan de slag. Zijn de 

tekeningen klaar dan gaan ze naar de 

drukkerij. De tekeningen worden als 

kaarten gedrukt. Wat bijzonder dat ‘onze’ 

kinderen die een warm en liefdevol huis 
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hebben aan de slag gaan voor kinderen die het zoveel 

minder hebben. Stichting ‘Het vergeten kind’ zet zich in 

voor deze kinderen en de opbrengst van de 

kaartenverkoop gaat volledig naar de stichting. 

Kinderen voor kinderen... een prachtige actie in het 

jubileumjaar. 

 

Groep 1-2-3 
De komende weken werken wij over Indianen.  

 

Groep 1 en 2  
Doel taal: letters herkennen 

Doel rekenen: Geld 
De kinderen van groep 2 werken in de rekenwerkboeken van groep 3. 

 
Groep 3 

Deze week zijn we gestart in kern 11, de laatste kern van Veilig leren lezen.  

Met rekenen zijn we in blok 10, we leren bij een splitsing de vier sommen te bedenken.  

 
Groep 4-5 

Woensdag 30 juni: 

• groep 4 de tafel van 8 

• groep 5 de tafel van 8 heen en terug 

Het is handig om de tafel thuis elke dag even op te zeggen! Ook kun je oefenen met het online 

programma tafeldiploma. 

Volgende keer herhalen we de tafel van 7. 
 
Groep 6-7-8 

We zijn met de afronding van het jaar bezig. De laatste lessen uit de methodes worden gegeven 

en morgen gaat het laatste rapport mee naar huis.  

Volgende week woensdag is gelijk na schooltijd het afscheidsuitje voor de leerlingen van groep 

8. We zullen rond 20.00 uur weer in Drijber terug zijn. We willen de kinderen dan eventueel wel 

afzetten bij huis. Wanneer ze met de fiets zijn gekomen, zetten we ze bij school af. We horen 

graag wat de voorkeur heeft. 

 

Agenda 

24 juni  - tekeningen maken voor de actie voor  ‘Het vergeten kind’ (BSO)/rapport mee 

25 juni  - verjaardag juf Margriet / groep 1 en 2 vrij 

29 juni  - op de foto / 10-minutengesprekken 

30 juni  - ANWB – Streetwise / afscheidsuitje groep 8 

2 juli  - pleinfeest groep 1 t/m 5 – thema Indianen 

7 juli  - afscheid groep 8 

8 juli  - afsluitende gezellige ochtend peuters 

9 juli  - meester- en juffendag / laatste schooldag tot 12.00 uur 

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Pieter de Roest. 

 

Ingekomen: 
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