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Trefwoord  

Thema: Slim, weekthema: Ben ik slimmer bezig als ik…. 

Kinderen verkennen deze week mogelijkheden die hen kunnen helpen slim bezig te zijn. Ze 

bedenken voor zichzelf of ze deze manier uit willen proberen. 

In de Bijbelverhalen zien we dat koning Salomo vergeten lijkt te zijn dat God een voorwaarde 

gesteld had. Salomo moest zich aan Gods geboden houden. De verhalen vertellen dat hij niet zo 

slim was om zich hieraan te houden. 

 

Jarig 

Op de woensdag in de herfstvakantie is Vera jarig. Op dinsdag 26 oktober mag Brecht haar 

verjaardag vieren. We wensen hen beide alvast een gezellige verjaardag.  

Van harte gefeliciteerd! 

 

Kinderboekenweek 

Het thema van dit jaar is: Worden wat je wil.  
Er zijn al heel veel activiteiten georganiseerd 

rondom boeken en het thema: de klompenmaker is 

geweest, er is veel voorgelezen, het 

voorleeskampioenschap is afgerond e.d. 

Morgen sluiten we de Kinderboekenweek af. We 

starten 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. Het is handig wanneer de kinderen even een 

kleedje meenemen waarop ze hun te verkopen/ruilen boeken kunnen uitstallen. 
 

Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 

Afgelopen dinsdag was de voorleeswedstrijd van 

onze school. De drie beste voorlezers uit de 

bovenbouw mochten hun kunsten laten horen aan 

de kinderen van de onder- en middenbouw en aan 

een jury. Er werd heel goed voorgelezen, maar 

Kees heeft uiteindelijk gewonnen. Hij mag onze 

school vertegenwoordigen bij de wedstrijd tussen 

de voorleeskampioenen van de andere scholen uit 

onze gemeente. We wensen hem daarbij veel 

succes! 

 

Gymnastiek in de zaal 

Na de herfstvakantie gaan we weer sporten in sporthal van Wijster. Dat betekent dat de 

kinderen weer gymspullen voor binnen mee moeten nemen. Na de gymles is er voor de 

kinderen gelegenheid om zich op te frissen of te douchen. 

 

Herfstvakantie - onderwijs 

Volgende week hebben we herfstvakantie. De kinderopvang is wel geopend. Vrijdag hebben de 

kleuters al vrij. Veel plezier allemaal. 



   

 

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

 

Ouderavond / jaarvergadering ouderraad – dinsdag 26 oktober 

Het is dit jaar weer mogelijk om een jaarvergadering / ouderavond te houden. Het is op dinsdag 

26 oktober. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

Tijdens deze avond worden de jaarverslagen en financiële stukken worden gepresenteerd en 

besproken. Ook worden de nieuwe leden van de ouderraad voorgesteld en wordt er afscheid 

genomen van enkele ‘oudgediende’ uit de ouderraad. 

 

Daarna  komt weerbaarheidstrainer Richard v.d. Bosse aan het woord voor het onderwerp: Hoe 

kun je laten zien hoe weerbaar je bent? Er komen verschillende dillema’s aan bod rondom 

dit onderwerp hoe we kinderen kunnen helpen zich weerbaar op te stellen. 

 

Richard v.d. Bosse uit Nieuw-Balinge is weerbaarheidstrainer. Enkele jaren geleden heeft hij in 

de bovenbouw een aantal keren een weerbaarheidstraining gegeven. Ook dit schooljaar willen 

we dat voor deze groep weer gaan organiseren. Het gaat om de durf om jezelf te zijn en je 

grenzen aan te geven.  

 

• Wanneer: Dinsdag 25 oktober 

• Voor wie: Alle ouders / verzorgen van ons kindcentrum 

• Tijd: inloop vanaf 19.30 uur – start vergadering: 19.45 uur 

• Agenda en stukken volgen nog via de ouderapp 

• Na afloop nog even napraten met hapje en een sapje 

 

Graag tot ziens op deze avond! 

 

Facultatieve 10-minutengesprekken 

Vanmiddag zijn de tijdstippen voor deze momenten in Social Schools ‘open gezet’. Mocht u van 

deze gelegenheid gebruik willen maken om 10 minuten met de leerkracht van uw kind te praten 

dan kunt u een tijdstip reserveren. Er zijn tijdstippen klaargezet voor donderdag 28 oktober en 

dinsdag 2 november.  

 

Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) 

Het DVL is een label dat steeds opnieuw voor vier jaar wordt toegekend op basis van de 

activiteiten die een kindcentrum organiseert op het gebied van verkeer en de verkeersveiligheid. 

Deze week is er opnieuw een beoordeling geweest en daar zijn we goed doorheen gekomen: we 

mogen de komende vier jaar weer het Drents Verkeersveiligheidslabel voeren. Daarmee kunnen 

we de komende jaren weer gebruik maken van het aanbod om extra materialen te ontvangen 

en voorstellingen of Streetwise te organiseren vanuit de middelen die gesubsidieerd worden 

door de gemeente Midden-Drenthe en de Provincie. 

 

Uit de groepen 

Peutergroep-Dagopvang  

Thema: We sluiten het thema 'Dit ben ik’ af. Het paste mooi bij het thema van de 

kinderboekenweek.  

Volgende week hebben de peuters heerlijk vakantie. 

De kinderen van de dagopvang zien we natuurlijk wel 

op hun standaard dagen. Gezellig samen met de BSO 

vakantiekinderen. 

 
Kaarten (jubileum) actie Stichting ‘Het vergeten 

kind’ 

De QR code is aangevraagd. Binnenkort kunnen de 

kaarten mee naar huis. 

 
BSO  

Thema: na de vakantie starten we met het thema 

‘Herfst vol beloften’. De vakantiekinderen van de BSO 

gaan daar tijdens de herfstvakantie al een voorproefje 

op nemen. 
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De GGD kwam ons een bezoekje brengen. De 

inspectrice viel met de neus in de boter en kreeg een 

goede indruk van hetgeen we aanbieden op de BSO – op 

dat moment een zelfgemaakte high tea - en de 

betrokkenheid en interactie tussen de kinderen van de 

BSO en de kinderen van de dagopvang. We zijn 

benieuwd naar haar bevindingen. 
 

 

 

 

 

Groep 1-2-3  

Groep 1/2 
Deze week met rekenen oefenen met rekenkundige 

begrippen; in, op, naast, achter, etc.  
Met taal oefenen we deze week analyseren, hoor je een klank 

in een woord?   
Het getal van de week is de:  5 

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

beginnen met de letter b.  

 

Maud heeft de week na de vakantie op woensdag de 

kofferkring.  

 

Groep 3 

Deze week ronden we kern 3 af. Na de vakantie starten we 

met kern 4.  
Met rekenen ronden we deze week blok 2 af. Na de vakantie 

starten we met blok 3.  

 

Groep 4-5  

Woensdag 27 oktober: 

Groep 4 de tafel van 3 opzeggen. 

Groep 5 de tafel van 3 opzeggen heen en terug. 

Volgende week herhalen we de tafel van 3. 

Ook in de vakantie de tafels blijven oefenen!!! 
 

Groep 6-7-8  

Kinderboekenweek 

In het kader van de Kinderboekenweek 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 vorige week 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 
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komt ook in hun agenda, maar het zou fijn zijn wanneer ze ook thuis hieraan worden herinnerd 

en ondersteund. 

• 14 oktober 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. 

 

Huiswerk 

• Spreekbeurt: dinsdag 26 oktober: Thom 

dinsdag 2 november: Kees 

• Vrijdag 15 oktober toets topo level 1 t/m 3  

• Donderdag 28 oktober: voorwoord en hoofdstukindeling werkstuk, in grote lijnen af 
 

Agenda 

14 oktober – afsluiting Kinderboekenweek 

15 oktober – vrije vrijdag groep 1-2 

18 – 22 oktober – herfstvakantie 

25 oktober – start gymlessen in de zaal  

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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