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Project Omgaan met elkaar  
We hebben deze periode binnen Jeelo hard gewerkt 

aan het project 'omgaan met elkaar'. Inmiddels zijn 

we alweer bijna klaar voor de afronding van dit 

project. Ieder kind heeft een zelfportret gemaakt, 

waarvoor binnen iedere bouw/groep keuzes zijn 

gemaakt voor verschillende technieken. We zijn 

natuurlijk erg trots op onze zelfportretten en willen 

die graag aan u laten zien! We nodigen u daarom van 

harte uit om op donderdag 23 februari tussen 08.30 - 

9.00 een kijkje te komen nemen. We hebben voor de 

ochtend gekozen, omdat u misschien hier 

makkelijker bij kunt aansluiten en ook omdat dit in 

deze week praktischer is in verband met de 

tienminutengesprekken die 's middags gepland 

staan.  

 

 

Vertrek juf Vera 
Dit schooljaar heeft juf Vera, naast vaste 

werkzaamheden in groep 3a, ook andere 

werkzaamheden. Ze valt dan in in verschillende 

groepen. Dit bevalt goed en dit wil ze gaan 

uitbreiden. Daarom zal ze na de 

voorjaarsvakantie gaan starten in de invalpool 

van CKC Drenthe zodat ze op verschillende 

kindcentra een kijkje kan nemen. We gaan 

afscheid nemen van juf Vera op donderdag 23 februari. Op woensdag 22 februari is ze 

voor het laatst in groep 3a en op donderdag 23 februari nemen we als team afscheid van 

haar. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wie haar dag in groep 3a gaat 

overnemen maar we vertrouwen erop dat dit voor de voorjaarsvakantie rond komt.  
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Godsdienstige vorming 
Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen 

geschreven in eigentijdse, kindgerichte taal. De kleuters 

krijgen deze week het verhaal: Meisje, sta op! te horen. Het 

dochtertje van Jaïrus is ernstig ziek. Jaïrus vraagt Jezus om 

met hem mee te komen om haar te genezen. Als ze bij het 

huis van Jaïrus komen, blijkt dat het meisje al gestorven is. 

Maar Jezus zegt ‘ze is niet gestorven, ze slaapt’. De mensen 

geloven het niet, totdat blijkt dat Jezus toch echt wonderen 

verricht! Bijbel: Marcus 5: 21-43. 

 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind 

op Maandag. 

Deze week: Wat zegt God? Hoewel het in Jeruzalem 

gevaarlijk voor hem is, gaat Jezus toch naar de tempel. Als 

hij staat te vertellen vragen mensen zich af wat ze ervan 

moeten denken: zouden de leiders het nu met Jezus eens 

zijn, dat hij zo vrijuit kan spreken? De volgende dag wordt 

een vrouw bij Jezus gebracht die betrapt is op overspel. 

Jezus zegt dat wie zonder zonde is de eerste steen moet 

werpen. Bijbel: Johannes 7: 1-17 en 8: 1-20. 
 

 
Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken 

we met 

gedragsverwachtingen. Voor 

lang niet alle kinderen is het 

vanzelfsprekend wat er van 

hen verwacht wordt. Daarom 

bespreken we dit in de 

groepen en wordt goed 

gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er 

een gedragsverwachting 

centraal. Hiernaast kunt u de 

regel lezen. Benieuwd hoe 

dat gaat? Vraag uw kind 

ernaar. 

 

 

Rustig werken staat deze week centraal; ook buiten de klas. Op onze leerpleinen kan 

zelfstandig gewerkt worden maar je mag hier ook samenwerken. De afspraak is dat het 

tot de middagpauze stil is. Als je dus samen wilt werken, moet je fluisteren om te 

overleggen.  
Voor de kleuters geldt dat zij blijven spelen in de hoek die ze gekozen hebben. Zit de 

speel-/werktijd erop? Dan ruim je daar alles netjes weer op en ga je rustig naar de klas. 
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Van Cito naar DIA toetsen 
In het rapport van de leerlingen van groep 3 t/m 8 treft u vanaf dit jaar een uitdraai van 

de resultaten op de DIA toets. 
In de nieuwsbrief en op social schools heeft meerdere keren informatie gestaan over de 

overstap van Cito naar DIA. Deze informatie leest u hier nogmaals. 
 

Agelopen donderdag was er een eerste inloopmoment, waarop onze intern begeleider 

Mieke Harmanni uitleg gaf over de achtergrond van de DIA toetsen. Op woensdag 16 en 

dinsdag 21 februari is er om 8.30 uur nog een inloopmoment. U bent van harte welkom 

in de grote zaal. 
Mocht u wel vragen hebben, maar lukt het niet op één van de aangegeven momenten, 

neem dan gerust contact op met Mieke (m.harmanni@ckcdrenthe.nl). 
 

Jonge mensen 
De komende week zult u veel stagiaires treffen. 

We hebben hart voor ons vak en genieten ervan 

om jonge mensen enthousiast te maken en op te 

leiden. De komende week zijn er ook veel zgn. 

snuffelstagiaires, studenten uit het voortgezet 

onderwijs die een dag/week/twee weken 

meelopen om kennis te maken met het 

onderwijs of de opvang. Daarnaast zijn er weer een flink aantal stagiaires van MBO, HBO 

of WO die langere tijd bij ons verblijven. Mooi ook om te zien dat sommige 

snuffelstagiaires weer terugkomen als zij stage moeten lopen voor een vervolgopleiding. 

Meer informatie over al deze stagiaires ontvangt u via de groepsberichten in Social 

Schools. 

Voorjaarsvakantie 
Van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart is het weer voorjaarsvakantie. De 

peutergroep en de onderwijsgroepen 1 t/m 8 zijn dan gesloten. De rest van de opvang is 

wel gewoon open.  
Of je thuisblijft of weggaat: Veel plezier allemaal! 
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