Nieuwsbrief
15 april 2020
Trefwoord
Thema: Sterken met als weekthema: Jezelf sterker maken
Sterker worden is iets dat je uiteindelijk zelf moet doen. Volgende week gaat het over hoe je jezelf
kunt (ver)sterken. De kinderen verkennen vijf tips en bedenken wat die voor hen zelf kunnen
betekenen.
In de dromen van Johannes gaat het om een strijd tussen goed en kwaad. Het visioen bemoedigt de
christenen in de situatie waarin ze zitten.
Regel van de week
Ook volgende week besteden we extra aandacht aan:

De stoeprand en de vensterbank laten we vrij.
Buitenlesdag
Dinsdag was de Nationale Buitenlesdag, een
initiatief om bewegend leren en buiten les te geven te stimuleren. Alle
groepen hebben wat extra activiteiten buiten gedaan. Daarnaast zijn de
gymlessen natuurlijk ook buiten gegeven. Gelukkig was het iets droger
weer dan maandag. Het Dagblad van het Noorden heft nog een foto
gepubliceerd.
Koningsspelen
Volgende week vrijdag zijn de Koningsspelen. De kinderen krijgen een
ontbijt aangeboden door de ouderraad. Hiervoor graag een bord en
bestek van huis meebrengen.
Om er een feestelijk dag van te maken vragen we de kinderen om zich,
indien mogelijk, in het oranje te kleden. De kleding moet wel geschikt
zijn om te sporten (bovenbouw) en spelletjes (onderbouw) te doen.
Voor de lunch moeten de kinderen zelf eten en drinken meebrengen.
Het wordt vast een gezelige dag. Om 14.00 uur begint de april –
meivakantie.
De Wegwijzer – “Schooliebag”
De Schooliebag is klaar en kan uitgedeeld worden. Dat is een fraai
versierd tasje met allerlei leuke dingen voor jonge kinderen en hun
ouders. Zo zitten er o.a. kleurplaten, potloodjes, een knutselwerkje,
een folder en tegoed-bonnen (om mee te gymmen of spelen met
groep 1) in.
We vragen u, als ouders, deze tasjes gericht te geven aan gezinnen
die wellicht belangstelling hebben voor ons kindcentrum; buren,
vrienden of gezinnen in uw omgeving met een kind van 3 of bijna 3
jaar. U kunt een Schooliebag ophalen bij school en doorgeven aan
een “nieuw” gezin. Jongere broertjes en zusje mogen er natuurlijk
ook één.
Vandaag zijn de eerste zes tasjes al meegegeven.
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Nieuwe bestuurder CKC Drenthe
Per 1 augustus 2021 vormt Eric Rietkerk samen met Bianca Poede het College van Bestuur van CKC
Drenthe. Eric Rietkerk (1964) heeft zich in de selectieprocedure aan de Raad van Toezicht, College
van Bestuur en de adviescommissie laten zien als een verbindende en dynamische bestuurder die
goed past bij de toekomstvisie van CKC Drenthe.
Ruime ervaring in het onderwijs
Eric Rietkerk is nu nog bestuurder van CBO Meilân, een stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
met 15 christelijke basisscholen in de gemeente De Friese Meren en de plaats Heerenveen. Hij volgt
per 1 augustus 2021 Albert Velthuis op als bestuurder. Bianca en Eric zullen vanaf dat moment als
collegiaal bestuur de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor
CKC Drenthe. Eric is sinds 1988 actief in verschillende rollen binnen
het primair-, voortgezet- en speciaal (voortgezet) onderwijs.
In 2016 werd hij bestuurder bij CBO Meilân. Een rode draad in zijn
loopbaan is dat Eric de focus legt op een goede onderlinge
samenwerking, innovatieve mogelijkheden en de ontwikkeling van
kinderen.
Het kind centraal stellen
‘’We zijn erg blij met de overstap van Eric naar CKC Drenthe’’, aldus
voorzitter van de Raad van Toezicht Johan Koster. ‘’Hij is een
gedreven, voortvarende, dynamische en verbindende bestuurder die
het kind centraal stelt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Eric Rietkerk samen met Bianca Poede
een grote bijdrage zal leveren aan de innovatie, verbinding en ontwikkeling van de kindcentra van
CKC Drenthe en het bestuursbureau’’.
Een warm hart voor onderwijs en kinderopvang
Eric heeft veel zin om aan de slag te gaan als bestuurder bij CKC Drenthe: ’Ik verheug mij er
ontzettend op om samen met Bianca Poede, de directies, medewerkers op de kindcentra en het
bestuursbureau te werken aan de toekomst van deze prachtige organisatie. Ik doe dat met een warm
hart voor kinderen binnen onderwijs en kinderopvang’’, aldus Rietkerk
Agenda
19-21 april – eindtoets groep 8 (Route 8)
23 april – (alternatieve) Koningsspelen
26 april – 7 mei – april/meivakantie
11 mei – vergadering ouderraad
12 – 13 mei – Hemelvaartsdag + vrijdag vrij
19 mei – vergadering medezeggenschapsraad
24 mei - Pinkstermaandag
Ingekomen (zie volgende pagina):

Kindcentrum De Wegwijzer * Homaat 2 * 9431 MK Westerbork * tel. 0593 – 331305 * ckcdewegwijzerwesterbork.nl

Playbackshow van Midden-Drenthe!

Het organiseren van activiteiten in deze Corona periode is lastig. Toch willen we, als stichting
Zomeractiviteiten Westerbork, zoveel mogelijk activiteiten wel door laten gaan waarbij we
uiteraard de Corona regels volledig willen naleven.
Daarom willen we op vrijdag 21 mei 2021 een online playbackshow via Youtube/Facebook
organiseren. We doen dit in het weekend van het Eurovisie songfestival en op een vergelijkbare
manier als in Rotterdam.
De jeugd van Midden-Drenthe (t/m 17 jaar) kan zich via de website: www.zomeractiviteiten.nl
aanmelden. Het aanmeldformulier op de site daarvoor te gebruiken.
Als men de videoclip klaar heeft stuurt men deze voor 10 mei 2021 op
naar: info@zomeractiviteiten.nl.
Alle inzendingen zullen professioneel worden gemonteerd zodat er een flitsende show zal
ontstaan die op 21 mei om 19.00 uur online zal worden getoond.
NB Daarna zal de uitzending weer offline worden gehaald.
Er zal per “oude” deelgemeente Beilen, Westerbork en Smilde een winnaar worden gekozen.
Daarna zal de eindwinnaar van de Midden-Drenthe worden bepaald.
Een deskundige jury, met vertegenwoordigers uit Westerbork, Beilen en Smilde, zal de winnaars
bepalen die uiteraard direct in de uitzending bekend worden gemaakt.
En let wel: er zijn diverse mooie prijzen te winnen!!
We hopen dat er zich veel acts aanmelden om er een onvergetelijke happening van te maken!
Met vriendelijke groet,
Stichting Zomeractiviteiten Westerbork

Kindcentrum De Wegwijzer * Homaat 2 * 9431 MK Westerbork * tel. 0593 – 331305 * ckcdewegwijzerwesterbork.nl

