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Nieuwsbrief    
21 april 2021 

 
 

  

Trefwoord 

Thema: Sterken met als weekthema: De groep versterken 

Een groep is sterk als de sterke leden er willen zijn voor de zwakkeren. Deze week verkennen 

de kinderen hoe delen van de ruimte, afspraken, verhalen en dromen de onderlinge band binnen 

de groep kan versterken. 

De laatste droom van Johannes over de nieuwe stad van God geeft christenen een hoopvol 

toekomstbeeld om samen te delen. Dat maakt hen als groep sterker. 

 

Jarig 

Op dinsdag 27 april, Koningsdag, is Rick jarig. We willen hem alvast van harte feliciteren en 

wensen hem een gezellige en feestelijke dag. 

 

Corona-perikelen 

Juf Wianda is na een periode van afwezigheid weer gestart bij de opvang. Juf Gea is nog thuis. 

Het is fijn dat juf Margriet haar taken in groep 6-7-8 kon overnemen.  

 
 

Thema IVN – Dieren in de nieuwe wildernis 

In alle groepen wordt gewerkt aan dit onderwerp. 

Deze week sluiten we het thema af. 

 

Eindtoets 

Gisteren en vandaag hebben de leerlingen van groep 

8 gewerkt aan de IEP- eindtoets.  

 

Koningsspelen 

Vrijdag worden er is alle groepen buiten sporten en 

spelletjes gedaan. Vanwege corona gaat het 

Koningsontbijt dit jaar niet door. Het schema is zo gemaakt dat de groepen steeds op een ander 

deel van het terrein zijn. De kinderen krijgen wat te drinken en iets van fruit tijdens deze 

ochtend. Om 12.00 uur begint de april-meivakantie. 

Sportieve kleding, aangepast aan het weerbericht, is handig. Iets oranje is feestelijk. We hopen 

op een gezellige dag. 

 

Schoolreizen, excursies en kamp 

Het College van Bestuur van CKC Drenthe heeft opnieuw een standpunt ingenomen omtrent het 

organiseren van excursies, schoolreizen e.d. 

Scholen zorgen ervoor dat op school alleen onderwijs, (onderwijsondersteunende) zorg en opvang 
van leerlingen plaatsvindt. Het uitgangspunt is dat reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt worden 
en dat ook contacten tussen leerlingen onderling en personeel zoveel mogelijk worden beperkt. 
Activiteiten zoals vieringen en musicals vinden in het eigen cohort, of op afstand (digitaal) plaats, 
dus niet op school. Schoolreisjes, schoolkampen en excursies worden niet uitgevoerd, tenzij deze 
ook op afstand (digitaal) kunnen plaatsvinden (denk bijvoorbeeld aan een online museumbezoek). 
Dat betekent dat we voor de schoolreis en kamp e.d. gaan kijken wat er wel mogelijk is binnen 

deze richtlijn.  

 

Veiligheidsmonitor 

Enkele weken gelden hebben we u gevraagd de Veiligheidsmonitor in te vullen voor onze school. 

Tot nu toe hebben 11 ouders dat gedaan. Bedankt daarvoor. Graag nodigen we ook de andere 
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ouders uit om deze vragenlijst alsnog in te 

vullen zodat we goed beeld kunnen krijgen 

hoe u, als ouders, aankijkt tegen een aantal 

vragen rondom veiligheid.  De codes zullen 

we nog en keer met u delen via social 

schools 

 

Bewegingsonderwijs Gezond in Midden-

Drenthe 

De afgelopen weken zien wij, de 

vakleerkrachten het team van Gezond in 

Midden-Drenthe, dat de kinderen erg 

enthousiast en fanatiek zijn tijdens de 

gymlessen. Er wordt flink gewerkt aan de 

conditie en kracht, door elke week een conditie- en krachtcircuit klaar zetten waar kinderen in 

2-tallen 6 tot 8 oefeningen zo goed mogelijk moeten uitvoeren. Daarnaast is er natuurlijk ook 

ruimte voor een sport/spel waarin samenwerking en plezier centraal staat. Deze combinatie 

zorgt ervoor dat de kinderen van jong en oud met veel plezier aan het gymmen zijn! 

Een tip voor de ouders: Geef uw kinderen schoenen mee die vies mogen worden. Op het gras 

kan het op sommige plekken modderig zijn. 

 

Uit de groepen 

Peutergroep-Dagopvang 

De komende 2 weken hebben de peuters van de peutergroep 

vakantie. De kinderen van de Dagopvang komen op hun eigen 

dagen lekker spelen samen met de kinderen van de BSO die 

vakantieopvang afnemen. Alleen dinsdag 27 april zijn we gesloten. 

Na de vakantie starten we met een nieuw thema. 

 
BSO 

De BSO is tijdens de meivakantie geopend voor de kinderen die 

vakantieopvang afnemen. Alleen dinsdag 27 april zijn we gesloten. 

We gaan er samen met de Dagopvang gezellige dagen van maken. 

 
Groep 1-2-3 

Deze week werken we nog over de nieuwe wildernis. Na de 

vakantie starten we met een nieuw thema.  

 

Groep 1 en 2  
Doel taal: rijmen  
Doel rekenen: representeren van hoeveelheden in 

een staafgrafiek.  

 

Groep 3 

Met Veilig leren lezen sluiten we kern 9 af, na de 

vakantie starten we met kern 10.   

Met rekenen zijn we begonnen aan blok 9. We 

werken deze week aan de volgende doelen; werken 

met een getallenlijn, ‘moeilijke sommen maken 

zonder deze uit te rekenen.  

 
De woensdag na de vakantie heeft Nicky de 

boekjeskring.  
 
Groep 4-5 

Op woensdag 12 mei 

• Groep 4 de tafel van 6 opzeggen 

• Groep 5 de tafel van 6 opzeggen heen en terug 
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Het is handig om de tafel thuis elke dag even op te zeggen! Ook kunt je oefenen met het online 

programma tafeldiploma. 

Volgende keer herhalen we de tafel van 5. 
Groep 6-7-8 

Sinds vandaag, woensdag, hebben we de groep gelukkig weer helemaal compleet! Het is fijn om 

te zien hoe gezellig er in de pauzes weer met z'n allen wordt gevoetbald!  

 

Huiswerk: 

• Topografie: Donderdag 22 april is er een toets over level 10 t/m 12 (groep 6 en 7) en 

over level 8 t/m 10 (groep 8). 
 

Boekbespreking: 

Dinsdag 10 mei: Thom en Eva 

 

Agenda 

23 april - Koningsspelen – alternatief programma zonder ontbijt – tot 12.00 uur 

26 april – 7 mei - April – meivakantie 

1 mei   - Oud papier 

11 mei   - Vergadering ouderraad 

12 – 13 mei  - Hemelvaartsdag + vrijdag vrij 

24 mei   - Pinstermaandag vrij 

31 mei   - Presentatie project Democrazy 

1 juni   - Loopfietsclinic voor de peuters 

5 juni    - Oud papier 

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Pieter de Roest. 

 

 


