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Beste ouders, verzorgers, 

 
Met het terugdraaien van de klok het 
afgelopen weekend zijn de laatste, donkere 
maanden van het jaar dan nu echt in 

gegaan. Op het binnenplein voor de 
hoofdingang was het afgelopen week één 
groot bladerfestijn toen door toedoen van 

de rukwinden de nog hangende blaadjes 
binnen een dag door de lucht zweefden.  
 

In de groepen tekenen deze maanden, 
november en december, zich naast al het 
werk voor rekenen, taal of lezen ook vooral 

door de feestdagen. Volgende week Sint 
Maarten, daarna de komst van de 
Goedheiligman en eind december natuurlijk 
het jaarlijkse kerstfeest. De crea-lessen 

staan momenteel in het teken van het 
knutselen van de lampionnen, volgende 
week woensdag kunt u ze van 17.30-

18.30u in het gebouw bewonderen tijdens 
onze Kiem-lampionnenshow.  

 
Ik vroeg me ineens af hoe het ook alweer 
zat met dat verhaal van Sint Maarten… 

 
“Eigenlijk heette hij Martinus, een zoon van 
een rijke koopman. Zijn ouders waren 
Romeinen en hij was soldaat in het leger 

van de Romeinse keizer. Op een zeer koude 
dag in de winter toen hij met een groepje 
soldaten op zijn paard richting huis reed, 

zag Martinus een arme man zonder jas in 
de sneeuw zitten. De man had geen 
schoenen aan, hij had het erg koud en 

bedelde om geld zodat hij eten kon kopen. 
Martinus kon zijn ogen er niet voor sluiten, 
maar hij had geen geld voor de man. 

 

Hij stapte van zijn paard af en sneed met 
zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden 
en gaf de arme man een helft tegen de 

kou. Pas daarna vervolgde Martinus zijn 
weg naar huis. 
Martinus overleed op 8 november 397 en 
werd op 11 november begraven. 

 
Nu is 11 november een gewone dag, maar  
vroeger vierden ze op deze dag de 

winterfeesten. Men kon nog even goed eten 
en drinken, daarna begon de vaak strenge 
winter en moesten ze zuinig zijn met 

brandstof en voedsel. Om het voor deze 
mensen wat gemakkelijker te maken, 
mochten de arme mensen met Sint 

Maarten, (maar ook met Sinterklaas, 
Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen) langs 
de deur gaan. Ze zongen dan een liedje 
waarvoor ze geld, voedsel of brandstof 

kregen. Zo zorgden de mensen voor elkaar. 
 
... en daarom vieren wij op 11 november 

nog altijd Sint Maarten, het feest van het 
licht!” 
 

Zo oud als het verhaal is, zo actueel is de 
inhoud: Delen, naastenliefde, 
dankbaarheid, omzien naar elkaar, goed 
om er ook met dit feest samen bij stil te 

staan. 
Ik wens u veel plezier met het lezen van 
deze nieuwsbrief! 

 
Vriendelijke groet, namens het team, 
Marieke Westera 

 

Goede doelen 
Elke maandagmorgen mogen de kinderen 

geld meenemen voor een goed doel. 
De afgelopen twee weken is er € 4,20 
binnen gekomen.  

Het nieuwe doel 
wordt op de 
volgende 

leerlingenraad 
vergadering 
gekozen. 
 

Lezen 
Wist u dat de bibliotheek weer hele leuke 
activiteiten voor jong en oud organiseert de 
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komende weken? Deze activiteiten vinden 

plaats in de bibliotheek in Smilde of in 
Beilen. Zo staat er bijvoorbeeld 8 november 
in Beilen een Biebfabriek gepland: 

Hé kom jij ook bij de BiebFabriek 
bende? 
Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud en wil je 
van alles ontdekken en zelf leren? Dan ben 

je bij de BiebFabriek helemaal op je plek. 
Hier gaan we namelijk aan de slag met 
allerlei leuke digitale materialen en leer je 

programmeren met onder andere LEGO 
SPIKE, Photon en bouw je je eigen app. 

Gewoon gratis! Hoe leuk! 

Via onderstaande website kunt u nog meer 
activiteiten vinden.  

https://www.bibliothekendrenthe.nl/agenda

/agenda-midden-drenthe 

Met vriendelijke groet, 
de leescommissie  

 

PBS 
In de nieuwsbrieven staat vrijwel altijd 
informatie over PBS. Dit keer een is dat een 

afbeelding met daarop in een notendop de 
belangrijkste 5 pijlers waar PBS op rust. 
Alle afspraken die in de groepen aan bod 

komen, komen hieruit voort. 

PBS geeft ons als team een stevige kapstok 

om onze gedragsverwachtingen aan op te 
hangen en passende interventies af te 
stemmen wanneer er meer nodig blijkt te 

zijn op het gebied van leren en/of gedrag. 
 
 

Lampionnenshow 

Op woensdag 9 november is de gehele 
Kiem geopend voor de Lampionnenshow! 
Tussen 17.30-18.30u bent u van harte 

welkom om alle gemaakte lampionnen in 
een sfeervolle setting te bewonderen in De 
Wingerd, De Meenthe en de 
(peuter)opvang. 

 
Agenda 

NB De kerk- en schooldienst van 6 
november uit de oorspronkelijke 

jaarkalender komt te vervallen. Dit is al 
eerder vermeld.  

Bijbelvertelrooster 
Week 45 (07/11 - 11/11) – Nu is het 

genoeg 
Numeri 11 en 12 
De Israëlieten klagen over het eten in de 

woestijn. In Egypte hadden ze 
komkommers en watermeloenen, nu alleen 
maar dat manna. Als God hun geklaag 

hoort, zegt hij dat het genoeg is: hij laat 
kwartels uit de hemel komen, zo veel dat 
het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen. 

Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op 
Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo 
wit als sneeuw. Zeven dagen later kan ze 
zich weer bij de mensen voegen zodat ze 

verder kunnen trekken. 
 
Week 46 (14/11 - 18/11) – Zie je het 

nog zitten? 
Numeri 13:1 - 14:9 
Een groep verkenners gaat kijken in het 

beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk 
land is met enorme vruchten; maar ook 
met enorme inwoners waar ze nooit van 

kunnen winnen. De meeste verkenners zijn 
somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat 
Israël moet blijven vertrouwen op de Heer.. 
 

En dan nog… 
 
Info vanuit de bibliotheek 

Voor de Bieb in Bovensmilde zijn wij op 
zoek naar 2 vrijwilligers. Je werkt in een 
team afwisselend op de maandag of 

donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur 
in de MFA van Bovensmilde: 

Woe. 9 november Lampionnenshow 
van 17.30-18.30u 

Do. 10 november Leerlingenraad 2 

Week van 14 nov. Oudercontactweek 

Woe. 16 november Ouderraad 

Do. 17 november Volg. Nieuwsbrief 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/agenda/agenda-midden-drenthe
https://www.bibliothekendrenthe.nl/agenda/agenda-midden-drenthe


 

 

Vind jij het leuk om met mensen in gesprek te 

zijn én ben je representatief? Dan zoeken wij 

jou! 

Als vrijwillige medewerker ontvang je onze 

bezoekers in de Bibliotheek en help je hen 

vinden waar ze naar op zoek zijn. Daarnaast 

help je mee om van de Bibliotheek 

een toegankelijke omgeving te maken door o.a. 

de boeken en andere media op een voor de 

klant aantrekkelijke manier te presenteren. Een 

prachtige mogelijkheid om samen met collega’s 

de Bibliotheek tot een gezellige en educatieve 

ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud! 

Jij... 

• bent vriendelijk en geduldig 

• hebt hart voor de Bibliotheek, voor lezen 

en boeken 

• kunt omgaan met computers en internet 

• stapt gemakkelijk op klanten af 

• bent minimaal een dagdeel per week 

beschikbaar 

• bent per mail, app en/of telefoon goed 

bereikbaar 

 

Wij bieden... 

• een plezierige en inspirerende 

werkomgeving 

• goede begeleiding bij het werk 

• een gratis Bibliotheekabonnement 

• de mogelijkheid tot het afsluiten van een 

zorgverzekering met 

collectiviteitskorting 

• de mogelijkheid om bij te dragen aan 

ontwikkeling van mensen 

 

Werken bij ons 

Kennis opdoen, jezelf ontwikkelen, kunnen 

lezen en omgaan met informatie- en 

communicatietechnologie bepalen het succes 

van mensen in onze maatschappij. Wij werken 

aan verbetering van digitale vaardigheden van 

burgers, aan terugdringing van 

laaggeletterdheid en we ondersteunen 

educatieve projecten in het onderwijs. Dit doen 

we voor Bibliotheekleden, Drentse gemeenten, 

onderwijs- en diverse andere organisaties. Bij 

ons werken 130 medewerkers, samen met 

ongeveer 500 onmisbare vrijwilligers. Onze 

cultuur? Actief, verbindend en open. We zijn 

altijd op zoek naar talenten die het verschil 

maken binnen het Drentse Bibliotheeknetwerk. 

Enthousiast? 

Laat weten dat je graag wilt helpen en mail je 

reactie naar  Lillian de Jager: 

l.dejager@biblionetdrenthe.nl.  

 
 

En deze… 

Aangezien deze nieuwsbrief vandaag,  
3  november, uitkomt, is het vast geen 
probleem om na deze datum aan te 

melden. 


