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Zo hebben we dit jaar onze wens voor het nieuwe jaar vormgegeven. Andere jaren startten we 

met wat lekkers en een koffie-thee moment met de kinderen en de ouders. Dat hebben we 

gemist deze keer. Desalniettemin wensen we een ieder gezondheid en geluk in het nieuwe jaar. 

 

Lockdown - Thuiswerken 

En nu beginnen we na de vakantie meteen weer met een lockdown. De uitdaging om thuis alles 

zo te organiseren dat het werk van u, als ouders en de kinderen tot zijn recht komt. Dat is een 

hele klus want ouders zijn geen leerkrachten en de juffen zijn niet altijd meteen op afroep 

beschikbaar. Het is weer wennen voor een ieder. Maar met de inzet van alle betrokkenen zullen 

we er het beste van proberen te maken. Succes! 

 

Jarig 

Eva was maandag jarig. Ze is door haar klas online toegezongen. Dat is weer eens wat anders. 

Alsnog van harte gefeliciteerd 
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Noodopvang 

Als u gebruik zou willen maken van de noodopvang, geldt voor de 

kinderopvang en de BSO dat dat aangevraagd moet worden via 

het kantoor: planning@ckcdrenthe.nl   

Voor de leerlingen van de school, onder schooltijd, kan dat via 

drijber@ckcdrenthe.nl 

Als leerlingen naar de noodopvang komen, moeten ze hun 

schoolspullen meenemen zodat ze daar op school aan kunnen 

werken. 

 

Ouderapp (Social Schools app)  

Het is gelukt. We kunnen nu iedereen bereiken via dit medium. 

Ook de Kinderopvang – vooreerst voor het KDV – maakt gebruik 

van de ouderapp. Op de dinsdag en donderdag wordt er een 

filmpje geplaatst. 

 

Sportakkoord gemeente Midden-Drenthe 

In Midden-Drenthe is door heel veel partijen en sportakkoord opgesteld. Ook CKC Drenthe heeft daaraan 
meegewerkt. Namen onze stichting heet Albert Velthuis getekend. (boven de derde van links) 
 

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Pieter de Roest. 
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