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Beste ouders, 

De eerste periode van 2023 zit er alweer op: de voorjaarsvakantie staat voor de deur. Morgen 

zijn de kinderen vrij, maar heeft het team een studiedag. We gaan het hebben over de zorg 

voor onze leerlingen naar aanleiding van de toetsen en observaties. Hoe kunnen we alle 

kinderen het beste bedienen? Wat heeft elk kind nodig? Ook gaan we nadenken over de visie 

van ons kindcentrum. Past de huidige visie nog en welke aanpassingen willen we doen? 

Daarna gaat ook het team van de voorjaarsvakantie genieten. Uiteraard blijft de opvang open, 

maar ook daar zal de vakantiesfeer heersen door gezellige activiteiten. We wensen iedereen een 

hele fijne week en we zien elkaar weer op maandag 6 maart! 

Hartelijke groet, het team van KC Drijber 

Trefwoord 

Wie op wat voor manier kwetsbaar is, wil ook (en misschien wel juist) gezien worden. Diezelfde 

kwetsbaarheid kan dat in de weg zitten, want hoe gaat de ander daarmee om? Mag de 

kwetsbaarheid er zijn, of is ze spelbreker in het gezien worden? 

Die mensen die Jezus ontmoet zijn ook kwetsbaar. Bartimeüs omdat hij blind is. Een vrouw 

omdat ze een fout heeft gemaakt. Als Jezus hen ontmoet, blijkt dat hij anders met hun 

kwetsbaarheid omgaat dan andere mensen. 

 

 

Bloemen inzaaien 
We hadden een heerlijk begin van de dag, afgelopen dinsdag. Met alle kinderen hebben we 

bloemen ingezaaid langs het Schoolpad en de Es. En nu is het wachten op de zomer, wanneer 

de bloemen gaan bloeien!  
 

 

Uit de groepen:  

 

Peutergroep-Dagopvang  

De peuters van de peutergroep hebben voorjaarsvakantie. De kinderen van de dagopvang 

komen gezellig spelen, samen met de kinderen van de vakantieopvang. 

Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema ‘Knuffels’ van Uk & Puk. Gedurende dit 

thema mogen de kinderen een knuffel mee die bij ons komt logeren. Het is leuk dat de 

knuffel gelijk meekomt na de voorjaarsvakantie. 

 

Punt van aandacht: vergeet niet de kinderen uit het KidsVision-systeem te halen 

wanneer kinderen vakantieopvang afnemen volgens contract, maar niet komen tijdens 

de voorjaarsvakantie.  

Vakantieopvang 

De komende week is er voorjaarsvakantie. Voor de kinderen die komen spelen hebben we weer 

een klein vakantieprogramma met als thema ‘Retteketet – dolle pret’. We gaan er samen met 

de kinderen van de Dagopvang een gezellige week van maken. 

 
BSO 

Thema: Na de vakantie starten we met een nieuw thema ‘Welkom in de jungle’. De kinderen 

denken zelf mee over de invulling van de activiteiten. Misschien borrelen er wel allemaal ideeën 

op tijdens de voorjaarsvakantie 
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Groep 1 en 2 
Na de vakantie starten we met het nieuwe thema: de sloot 
 

Met taal hebben we geoefend met rijmen en het maken van samengestelde woorden.   
Met rekenen hebben we geoefend groot, klein, hoog, laag, wat hoort er niet bij?  

De letter van de week is de letter l, de kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de 

letter l, dan stellen we deze tentoon op de letterplank.  

 
Op dinsdag, 7 maart, is het weer tostidag!  

 

 

Groep 3-4-5  

Woensdag 8 maart de tafel van 9. 

• Groep 4 alleen heen en groep 5 heen en terug opzeggen.  

• Volgende week herhalen we de tafel van 10. 

Donderdagmiddag 9 maart houdt Tobias een spreekbeurt. 

Na de voorjaarsvakantie gaan we werken over uilen. Wie heeft er uilen/braakballen voor ons die 

we in de klas kunnen onderzoeken!!! 

 
Groep 6-7-8 

Vervoer: 

Vrijdag 17 maart staat er weer een techniekles in Hoogeveen op het programma. We hebben 

hiervoor nog vervoer voor 4 kinderen nodig. 

Project Y: 

We doen met de bovenbouw mee met Project Y. Hierbij worden klassen gevraagd een paasei 

van ongeveer 80 cm hoog te versieren met elkaar. Van al deze eieren wordt een tentoonstelling 

gemaakt. De kinderen hebben deze week een opdracht meegekregen om hier een origineel 

ontwerp voor te maken. Uit deze ontwerpen kiezen we er na de voorjaarsvakantie samen één 

uit om met elkaar te maken, of we combineren meerdere ontwerpen met elkaar. 

Huiswerk:  

Project Y: maandag 6 maart: Ontwerp maken voor een ei 

 

 

 

Agenda: 

Vrijdag 24 februari: Studiedag voor het team, kinderen vrij 

27 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag: Paasviering 

Maandag 10 april: Tweede Paasdag, Alle kinderen vrij (opvang gesloten) 

Dinsdag 11 april: Onderwijs vrij (compensatie voor Goede Vrijdag) 

Vrijdag 21 april: Koningsspelen 


