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Beste ouders, 

De maand januari loopt alweer tegen het eind. In de afgelopen weken hebben we weer van alles 

gedaan met de kinderen, maar ook met het team. Zo hadden we afgelopen maandag een 

studiemiddag over begrijpend lezen. Hoe geven we een betekenisvolle invulling aan dit vak? 

Wat doen we al goed en waarin kunnen we nog stappen maken?  

Maandagavond was de bijeenkomst van het project ‘Ieder kind in zijn kracht’ van de gemeente. 

Ook hier zijn mooie dingen besproken en de eerste stappen richting een netwerk gezet waarmee 

we de kinderen en jeugd van Drijber zo goed mogelijk kunnen bedienen. 

Dinsdag was het voorleesontbijt. In plaats van alleen met de peuters en kleuters hebben we dit 

met alle kinderen van het kindcentrum gedaan en dit was een feest! Zo mooi om te zien hoe de 

oudere kinderen de jongere kinderen helpen en wat zat iedereen heerlijk te smullen! Als klap op 

de vuurpijl kwam Paula Laning nog voorlezen in de midden- en bovenbouw en werd er in de 

onderbouw lekker gesmeerd en geknoeid met modder naar aanleiding van het boek over 

Maximilliaan Modderman. Kortom; het was weer een gezellige, leerzame en betekenisvolle 

week! 

Hartelijke groet, het team van KC Drijber 

Trefwoord 

We starten met een nieuw thema; angst. Deze eerste week is een verkenning van situaties en 

ervaringen waarin angst een rol speelt. Waarvoor ben je bang? Hoe merk je het aan jezelf? En 

in welke situaties speelt het vaak? 

Het Bijbelverhaal beschrijft deze week een oerangst van Jezus’ leerlingen. Ze hebben de 

tastbare nabijheid van hun vriend en meester nodig om niet te verdwijnen in hun angst voor het 

diepe, donkere water. 

 

 

 

 

Nationale Voorleesweken – voor peuters en kleuters 

(dreumes en baby) 

De Nationale Voorleesweken zijn dit jaar van woensdag 25 januari 

t/m vrijdag 3 februari. Uit de prentenboek Top 10 is het boek 

“Maximiliaan Modderman geeft een feestje” gekozen als 

nummer 1 en is daarmee het Prentenboek van het jaar 2023. 

 

Op donderdag 26 januari wordt het Prentenboek 

‘gelezen/verteld/uitgebeeld’ door Hedy Vrakking, vanuit de 

bibliotheek. Van 9.00-9.30 uur laten we ons verrassen door Hedy. 

 

 

Uit de groepen:  

 

Peutergroep-Dagopvang  

 

Voorleesweken waar het prentenboek “Maximiliaan Modderman” 

centraal staat.Thema: Vormen en Kleuren – voor een groot deel 

samen met de kleuters. 
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BSO 

Thema: ‘Ik ben een kunstenaar’.  

 

Groep 1 en 2 

Het thema is: Vormen en kleuren.  

 

Met rekenen oefenen we met dobbelsteenbeelden herkennen en terugtellen.  

Met taal oefenen we met het synthetiseren; b-oo-m, boom. 

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

letter r, dan stellen we deze tentoon op de letterplank. Volgende week staat er weer een nieuwe 

letter centraal.   
 

 
 

Groep 3-4-5  

Woensdag 1 februari de tafel van 5. 

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

• Volgende week herhalen we de tafel van 6. 

 

Groep 6-7-8 

We hebben deze week de Dia-toetsen afgerond. 

Vervoer: 

Vrijdag 17 februari en vrijdag 17 maart staan er weer technieklessen in Hoogeveen op het 

programma. We hebben beide keren één extra auto nodig. Wie wil er mee?  

Vrijdag 10 maart is er een voorstelling in Westerbork. We vertrekken rond 10 uur bij school en 

zijn rond 12 uur weer terug. We hebben hiervoor twee auto's nodig. Wie wil er mee? 

 

Tostidag: 

Dinsdag 31 maart heeft onze groep tostidag. 

 

Huiswerk: 

Aankomende maandag moeten alle leerlingen weer hun huiswerkmapje en agenda mee! 

Binnenkort starten we met de boekbesprekingen. In het huiswerkmapje staat alle informatie 

hierover. Het is wel belangrijk dat de kinderen beginnen met het lezen van een boek, als ze nog 

niet begonnen zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen een boek lezen op hun eigen niveau, bij 

twijfel graag even vragen! 

Topo: groep 6/7 oefenen t/m level 8, groep 8 oefenen t/m level 7. 

Engels: dinsdag 31 maart leren 2.4 

 

 

Agenda: 

Maandag 13 februari: rapporten mee 

Dinsdag 14 februari: bezoek Magda (jeugdverpleegkundige) bij de opvanggroep 

Donderdag 16 februari: 10-minuten gesprekken 

Vrijdag 24 februari: Studiedag voor het team, kinderen vrij 

27 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie 

 

 

 


