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Trefwoord  

Thema: Slim, weekthema: Wie is er is slim? 

Kinderen verkennen deze week de wereld om zich heen vanuit de vraag wie er slim is. 

De Bijbelverhalen vertellen over koning Salomo die wijs, rijk en machtig is. Niet alleen de 

mensen van zijn eigen land vinden dat, ook die van landen om hem heen. 

 

Jarig 

Zaterdag is Kees jarig. We wensen hem alvast een hele fijne verjaardag. Gefeliciteerd! 

 

Studiedag 

Vorige week hebben we een nuttige studiedag gehad waarop verschillende onderwerpen de 

revue zijn gepasseerd. Zo heeft juf Gea ons het een en ander verteld over PCM, een manier om 

te kijken naar gedrag. Met de kwaliteitsmedewerker van 

CKC hebben we gesproken over het geven van instructie 

in combinatiegroepen. Verder hebben we gekeken naar 

extra materialen voor kinderen die we meer aan kunnen 

bieden. 

 

Kinderboekenweek 

Het thema van dit jaar is: Worden wat je wil.  
 

• Dinsdag was de feestelijke opening op het plein. Het 

was fijn om weer met alle kinderen bij elkaar te zijn in 

het bijzijn van een groep ouders. 

• Tijdens deze weken starten we met 10 minuten 

voorlezen in de groepen, de leerkrachten zullen 

rouleren langs de groepen.  

• Tijdens deze weken besteden we in de klas aandacht 

aan verschillende boeken en het thema.  

• Op dinsdagmiddag 12 oktober is de finale van de voorleeswedstrijd van groep 7/8.  

• Op dinsdag 12 oktober komt er een klompenmaker in alle groepen om over zijn beroep te 

vertellen.  

• Op donderdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek 

af. 's Morgens starten we meteen om 08.30 uur, met een 

beroepenmodeshow. Alle kinderen beelden een beroep uit. 

Ouders zijn ook van harte welkom en mogen ook verkleed komen 

     . Om 13.45 uur is er een boekenmarkt. De kinderen mogen 

boeken ruilen/verkopen voor 0,20 of 0,50 cent. De boeken 

moeten thuis van een prijsje voorzien worden, ook ouders mogen 

hierbij zijn.  
 

Fietsencontrole 
Dinsdag hebben vrijwilligers van Veilig Verkeer de aanwezige 

fietsen gekeurd. Van deze fietsen is 58% in één keer 

goedgekeurd. Bij veel fietsen mankeerde er iets aan de 

verlichting, de bel of de handvatten. Graag uw aandacht hiervoor. 

 

 

 



   

 

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

 

Leerlingenraad 

Voor de leerlingenraad zoeken we een nieuw lid uit de nieuwe groep 6. De overgebleven leden 

van de leerlingenraad hebben in de groep een presentatie gehouden. De kinderen uit groep 6 

kunnen anoniem een brief schrijven en inleveren met daarin hun motivatie en ideeën.  
 

Uit de groepen 

Peutergroep-Dagopvang  

Thema: Dit ben ik! Sluiten we volgende week af. 

De peuters sluiten op verschillende momenten aan bij groep 1, 2 en 3 waar we samen 

activiteiten gaan doen passend bij het Kinderboekenthema ‘worden wat je wil’. De start was al 

heel bijzonder.  

 

Kaarten (jubileum) actie Stichting ‘Het vergeten kind’ 

De QR code is aangevraagd. Binnenkort kunnen de kaarten mee naar huis. 

 
Social Schools 

Bijna iedereen is aangemeld bij de diverse groepen. We proberen elke week wat foto`s te 

plaatsen en iets te vermelden van dat wat we op de groep doen. 

 

BSO  

Thema: Natuurlijk creatief.  

Volgende week gaan we aan de slag met pompoenen. MAAR we gaan ook genieten van een 

‘High Tea’. Samen gaan we lekkere hapjes maken passend bij een High Tea, maar ook passend 

bij de herfst.  

 

Groep 1-2-3  

Groep 1/2 
Deze week met rekenen oefenen met tijd.  
Met taal oefenen we deze week synthetiseren/plakken van 

woorden.  
Het getal van de week is de:  6 

De letter van de week is de: b  
De kinderen mogen spullen mee naar school nemen die 

beginnen met de letter b.  

 

Sylvia heeft volgende week woensdag de kofferkring.  

 

Groep 3 

We werken in kern 3 van Veilig leren lezen, deze week leren 

we de oe, z en ij.  
Met rekenen werken we in week 2 van blok 2. Deze week 

oefenen we met de splitsingen van 6 en 7 en leren het tellen 

van blokkenbouwsels.  

 

Groep 4-5  

Woensdag 13 oktober: 

Groep 4 de tafel van 5 opzeggen. 

Groep 5 de tafel van 5 opzeggen heen en terug. 

Volgende week oefenen we de tafel van 3. 

Het gaat heel goed met het opzeggen van de tafels, dus elke dag thuis blijven oefenen!! 

 

Groep 6-7-8  

Excursie kamp Westerbork 

Woensdag 13 oktober gaan we met de bovenbouw naar het Herinneringscentrum in Westerbork. 

We hebben hier een georganiseerd programma in het kader van culturele mobiliteit. We gaan 

met de bus. De extra begeleiding is inmiddels geregeld! 

Kinderboekenweek 
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Het thema van deze Kinderboekenweek is "worden wat je wil”. In het kader daarvan hebben we 

donderdag 14 oktober een “kok in de klas”.  Via een online Smaakles leert Sterrenchef-kok Dick 

Middelweerd ons over proeven, koken en het koksvak. We gaan zelf ook een gerechtje maken. 
Het is handig wanneer de kinderen hiervoor de volgende dingen meenemen: snijplankje, 

aardappelschilmesje, schone theedoek en (indien aanwezig) een dunschiller. Ze mogen ook een 

keukenschort meenemen. 
Werkstuk 
De kinderen hebben afgelopen maandag in hun huiswerkmapje een formulier meegekregen over 

het werkstuk. Deze gaat dit jaar over een wereldster, wat past bij een Blink-thema waar we 

over werken. In Teams van hun eigen groep staat een mapje waar ze steeds in kunnen werken. 

Zodoende kunnen ook wij goed in de gaten houden of ze misschien wat ondersteuning nodig 

hebben. Het meeste werk voor het werkstuk zal thuis moeten gebeuren. Om te voorkomen dat 

ze op het laatst nog (te)veel moeten doen hebben we een planning gemaakt. Deze planning 

komt ook in hun agenda, maar het zou fijn zijn wanneer ze ook thuis hieraan worden herinnerd 

en ondersteund. 

• 14oktober voorwoord 
• 28 oktober indeling hoofdstukken (Waar wil ik het in de hoofdstukken over hebben?) 

• 4 november hoofdstuk 1 

• 11 november hoofdstuk 2 

• 18 november hoofdstuk 3 

• 25 november hoofdstuk 4 

• 2 december hoofdstuk 5 

• 9 december nawoord en bronvermelding 

• 17 december hele werkstuk, inclusief inhoudsopgave en voorkant inleveren 

Wij kijken bij de beoordeling natuurlijk naar het resultaat, maar ook naar het hele proces. We 

vinden het fijn wanneer de kinderen thuis ondersteund worden, maar verwachten wel een 

eigengemaakt werkstuk, op hun eigen niveau. 

 

Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 

Nadat de kinderen heel goed hebben geoefend met voorlezen deze week, was vandaag de 

voorleeswedstrijd van groep 7 en 8. Alle kinderen zaten vanmiddag in de jury. Na een 

spannende strijd heeft Eva de wedstrijd gewonnen, Stan werd tweede en Kees derde. Volgende 

week gaan zij strijden om de titel van schoolkampioen. Veel succes in deze ronde! 

Degene die deze wedstrijd wint, mag onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde van 

de voorleeswedstrijd.  

 

Huiswerk 

• Tafels oefenen 

• t/m level 3 van topo oefenen en oefentoets maken (nog niet iedereen is op schema!) 

• Spreekbeurt: dinsdag 12 oktober: Caithlinn 

dinsdag 26 oktober: Thom 

• Donderdag 14 oktober toets topo level 1 t/m 3 

 

Agenda 

12 oktober – finale voorleeswedstrijd 

13 oktober – excursie Kamp Westerbork (groep 6-7-8) / 

workshop beeldende vorming groep groep 1-2-3 

14 oktober – afsluiting Kinderboekenweek 

15 oktober – vrije vrijdag groep 1-2 

18 – 22 oktober – herfstvakantie 

26 oktober - Ouderavond / jaarvergadering 

28 oktober en 2 november - Facultatieve 10-minuten-

gesprekken 

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Pieter de Roest 

 

Ingekomen: 
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