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We zijn alweer een 

weekje bezig. Fijn dat 

de groepen weer 

gevuld zijn en iedereen 

weer volop aan het 

werk is! Ook de 

groepen 8 waren aan 

het eind van de week 

allemaal op school. 
Aan het eind van de 

week kregen we ook 

bezoek van de 

aannemer e.d. De 

grote opknapbeurt 

gaat namelijk 

binnenkort beginnen. 

We zitten nu nog in de 

voorbereidende fase 

maar vanaf de 

voorjaarsvakantie 

gaan we ‘los’. Dan zal 

eerst de entree bij de 

blauwe deuren aan de 

beurt zijn en het leerplein van de groepen 7 en 8 (donkergeel op het overzicht). Hier 

wordt ongeveer 6 weken aan gewerkt, daarna start de volgende fase (blauwe fase, 

daarna de groene, dan de gele en tenslotte de rode fase). Dat betekent dat we tot de 

zomervakantie in de ‘verbouwing’ zitten.  
Voor de voorjaarsvakantie worden nog een aantal lokalen opgeknapt: deze week is het 

de beurt voor groep 5a. Zij zitten komende week in het zgn. wissellokaal terwijl hun 

lokaal gesausd wordt. Aan het einde van de week is dit lokaal weer klaar en kunnen zij 

terug verhuizen. Daarna zal groep 3b aan de beurt zijn.  
 

Voor ons project Leren van personen van vroeger is er een 

fototentoonstelling in ons gebouw. Leerlingen trekken in groepjes 

rond (veelal onder begeleiding van hun juf) om te zien welke 

personen van vroeger tentoongesteld zijn. Hiernaast één van de 

personen uit de tentoonstelling. Weet u wie deze dame was? 

De hint hierbij: Deze mevrouw mocht als eerste studeren. 
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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 luisteren deze week 

naar verhaal 21: Jezus wordt gedoopt. Johannes staat bij de 

rivier de Jordaan. Hij zegt tegen de mensen: ''Straks maakt God 

een begin met zijn nieuwe wereld. Zorg dat je er klaar voor bent. 

Houd veel van God en van elkaar".  Jezus wil ook door Johannes 

worden gedoopt. Als hij gedoopt is, komt er uit de lucht een duif 

naar Jezus toevliegen. En de mensen horen een stem uit de hemel: 

''Dit is mijn lieve Zoon. Ik houd heel veel van hem.'' Bijbel: Lucas 

2: 41-52 

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

Maandag. 

Deze week: Voeten op de grond, hoofd omhoog. Jezus maakt 

een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een 

verlamde man die door vier vrienden door het dak naar beneden 

wordt gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar hoe Jezus 

mensen op weg helpt: met de voeten op de grond en het hoofd 

omhoog. Bijbel: Marcus 1: 40-45 en 2: 1-12. 

 
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.  

De eerste weken na de 

zomervakantie staan we altijd 

uitgebreid stil bij hoe we met 

elkaar omgaan. Dit noemen 

we de Gouden Weken.  

Ook na de kerstvakantie 

frissen we afspraken hierover 

op. Dit noemen we de 

Zilveren Weken. Er zijn deze 

weken, naast de gewone lessen, veel groepsvormende activiteiten waarbij de afspraken 

en regels van de groep centraal staan.   

Vanaf 24 januari gaan we weer verder met één van de PBS regels.  

Zo zorgen we samen voor een fijne school- en opvanglocatie.   

Welkom 

    Bij de peuters is Anne komen spelen. Van harte welkom in de 

peutergroep! We wensen je ook daar een fijne tijd! 
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Mag mijn kind naar de opvang/school 

Het RIVM heeft, samen met verenigingen van ouders en jeugdartsen, een zgn. 

“beslisboom” opgesteld. Deze dient als richtlijn voor ouders die twijfelen of een kind nu 

wel of niet naar school kan. Om de nieuwste beslisboom te lezen klikt u hier. U kunt deze 

ook op onze website lezen bij Documenten.  

 

Schoolwise: de bieb op school 

Op dit moment gaat onze schoolbibliotheek flink op 

de schop. Alle boeken op de leerpleinen worden 

gekoppeld aan het computersysteem van de 

bibliotheek. Dit programma heet Schoolwise. De 

bedoeling is dat de kinderen op den duur een eigen 

uitleenpasje gaan krijgen waarmee ze de boeken op 

school kunnen lenen. Het invoeren van dit systeem 

heeft verschillende voordelen: de boeken mogen dan 

ook thuis gelezen worden en we krijgen veel meer 

overzicht over welke boeken veel of weinig worden 

gekozen. De boekenkasten op de leerpleinen gaan 

verdwijnen, we gaan in de loop van het jaar een prachtige bibliotheek realiseren, waar 

het fijn vertoeven is en waar boeken op een aantrekkelijke manier aangeboden worden. 

De realisering van de bibliotheek zal nog even op zich laten wachten, maar het koppelen 

van de boeken aan het systeem is al in volle gang. Het kost wel veel tijd om dit goed op 

te zetten…. 

Samen met de onderwijsassistenten heb ik al 

een flinke stap kunnen zetten, maar het zou 

erg fijn zijn als er een kleine groep vrijwilligers 

wil meehelpen met het koppelen en daarna 

kaften van de boeken. Wie heeft een 

dagdeel per twee weken tijd en zin om te 

helpen met deze klus? Ik denk aan de 

donderdagochtend, dan ben ik zelf ambulant 

en kan ik ondersteunen. Ik denk aan twee 

teams van twee personen, dat zou echt heel 

fijn zijn. 

Lijkt dit u leuk? Heeft u hier vragen over? 

Neem dan contact op met  

juf Gera Geleijns (g.geleijns@ckcdrenthe.nl). 
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