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              Nieuwsbrief 

22 april 2020 
 

 
 

 
 

Trefwoord 

Thema: Sterken met als weekthema: De groep versterken 

Een groep is sterk als de sterke leden er willen zijn voor de zwakkeren. Deze week verkennen de 

kinderen hoe delen van de ruimte, afspraken, verhalen en dromen de onderlinge band binnen de 

groep kan versterken. 

De laatste droom van Johannes over de nieuwe stad van God geeft christenen een hoopvol 

toekomstbeeld om samen te delen. Dat maakt hen als groep sterker. 

 

Regel van de week 

De weken na de vakantie besteden we extra aandacht aan: 

 

We parkeren de fietsen 2 aan 2 tussen de rekken. 
  

 

Welkom 

Na de vakantie gaan we de kleutergroep splitsen. Dat 

betekent concreet dat we de leerlingen van groep 1 gaan 

huisvesten in de teamkamer. We kunnen twee collega’s 

verwelkomen die deze groep gaan begeleiden. Juf Sanne 

Overdevest (foto links) en juf Rebekka Boonstra (foto rechts) 

zullen dat samen gaan doen. We heten hen van harte 

welkom in ons midden en wensen hen veel succes en veel 

plezier. 

De teamkamer wordt natuurlijk nu steeds voor groepen en 

groepjes kinderen gebruikt zoals de plusklassen, de extra 

spellingbegeleiding, het splitsen van groepen e.d. Deze 

actviteiten zullen plaatsvinden in het buitenlokaal. Daar is 

straks meubilair en een touchscreen beschikbaar.  

 

Koningsspelen 

Morgen zijn de alternatieve Koningsspelen. Alle groepen gaan eerst samen ontbijten. Vervolgens is er 

een programma met sport en spel en een gezamenlijke dans. Ook worden er happy stones gemaakt 

om in de omgeving te verspreiden. 

Graag zelf even een bord en bestek meenemen. Ook een plastic zak om 

de afwas weer mee naar huis te nemen. Enigszins sportieve kleding 

met iets van oranje maakt het geheel vast nog feestelijker. De kinderen 

moeten wel gewoon eten en drinken meenemen voor tussen-de-

middag.  

We hopen op een gezellige en sportieve dag. 

 

Schoolzwemmen 

Het is de gewoonte om na de meivakantie met de groepen 3 t/m 8 

weer te gaan zwemmen op de donderdag. Deze zwemles is eigenlijk 

een ‘natte gymles’ en komt in de plaats van de gewone gymles.  

Er wordt dus niet gewerkt aan het behalen van de reguliere 

zwemdiploma’s. Nu is het de eerste donderdag na de vakantie 

Hemelvaartsdag. We gaan dus van start op donderdag 20 mei. De 

groepen 3 t/m 8 gaan dan op de fiets naar buitenzwembad De 

Boskamp. Alle groepen krijgen dan een half uur zwemles. De kosten 

van deze lessen worden betaald door de ouderraad. 
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Schoolreizen, excursies en kamp 

Het College van Bestuur van CKC Drenthe heeft opnieuw 

een standpunt ingenomen omtrent het organiseren van 

excursies, schoolreizen e.d. 

Scholen zorgen ervoor dat op school alleen onderwijs, 
(onderwijsondersteunende) zorg en opvang van leerlingen 
plaatsvindt. Het uitgangspunt is dat reisbewegingen zoveel 
mogelijk beperkt worden en dat ook contacten tussen 
leerlingen onderling en personeel zoveel mogelijk worden 
beperkt. Activiteiten zoals vieringen en musicals vinden in 
het eigen cohort, of op afstand (digitaal) plaats, dus niet op 
school. Schoolreisjes en excursies e.d. worden niet 
uitgevoerd, tenzij deze ook op afstand (digitaal) kunnen plaatsvinden (denk bijvoorbeeld aan een online 
museumbezoek). 
Dat betekent dat we voor de schoolreis gaan kijken wat er wel mogelijk is binnen deze richtlijn. Voor 

het kamp van groep 8 wordt al aan een alternatief programma gewerkt. 

 

Bewegingsonderwijs Gezond in Midden-Drenthe 

De afgelopen weken zien wij, de vakleerkrachten het team van Gezond in Midden-Drenthe, dat de 

kinderen erg enthousiast en fanatiek zijn tijdens de (buiten)gymlessen. Er wordt flink gewerkt aan de 

conditie en kracht, door elke week een conditie- en krachtcircuit klaar zetten waar kinderen in 2-

tallen 6 tot 8 oefeningen zo goed mogelijk moeten uitvoeren. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte 

voor een sport/spel waarin samenwerking en plezier centraal staat. Deze combinatie zorgt ervoor dat 

de kinderen van jong en oud met veel plezier aan het gymmen zijn! 

Een tip voor de ouders: Geef uw kinderen schoenen mee die vies mogen worden. Op het gras kan het 

op sommige plekken modderig zijn. 

 

De Wegwijzer – “Schooliebag” 

Er zijn al een flink aantal tasjes verspreid. Mocht u nog iemand weten, er zijn nog wel een aantal 

beschikbaar. 

 

Vakantie 

We wensen een ieder een fijne vakantie! Tot ziens op maandag 10 mei. 

 

Agenda 

23 april – (alternatieve) Koningsspelen 

26 april – 7 mei – april/meivakantie 

11 mei – vergadering ouderraad 

12 – 13 mei – Hemelvaartsdag + vrijdag vrij 

19 mei – vergadering medezeggenschapsraad 

20 mei – start schoolzwemmen groep 3 t/m 8 

24 mei - Pinkstermaandag 

 

 

 

 

 

 

Ingekomen (zie volgende pagina): 
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Playbackshow van Midden-Drenthe!

 
 
Het organiseren van activiteiten in deze Corona periode is lastig. Toch willen we, als stichting 
Zomeractiviteiten Westerbork, zoveel mogelijk activiteiten wel door laten gaan waarbij we 
uiteraard de Corona regels volledig willen naleven. 
 
Daarom willen we op vrijdag 21 mei 2021 een online playbackshow via Youtube/Facebook 
organiseren. We doen dit in het weekend van het Eurovisie songfestival en op een vergelijkbare 
manier als in Rotterdam. 
 
De jeugd van Midden-Drenthe (t/m 17 jaar) kan zich via de website: www.zomeractiviteiten.nl 
aanmelden. Het aanmeldformulier op de site daarvoor te gebruiken. 
Als men de videoclip klaar heeft stuurt men deze voor 10 mei 2021 op 
naar: info@zomeractiviteiten.nl.  
Alle inzendingen zullen professioneel worden gemonteerd zodat er een flitsende show zal 
ontstaan die op 21 mei om 19.00 uur online zal worden getoond.  
NB Daarna zal de uitzending weer offline worden gehaald. 
 
Er zal per “oude” deelgemeente Beilen, Westerbork en Smilde een winnaar worden gekozen. 
Daarna zal de eindwinnaar van de Midden-Drenthe worden bepaald. 
Een deskundige jury, met vertegenwoordigers uit Westerbork, Beilen en Smilde, zal de winnaars 
bepalen die uiteraard direct in de uitzending bekend worden gemaakt. 
En let wel: er zijn diverse mooie prijzen te winnen!!  
 
We hopen dat er zich veel acts aanmelden om er een onvergetelijke happening van te maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Zomeractiviteiten Westerbork 
 

 

 

 

http://www.zomeractiviteiten.nl/
mailto:info@zomeractiviteiten.nl

