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Beste ouders, 

Wat een prachtige week was het! We werden elke ochtend verblijd met de mooiste kleuren aan 

de hemel en in de pauzes werd er heerlijk gespeeld in de zon. Nu is het wachten op de eerste 

voorjaarsbloemen, we kijken er naar uit.. 

Deze week hebben de collega’s bezoek in de klas gehad van een begrijpend lezen/luisteren 

expert en juf Judith. Hoe kunnen we het vak nóg meer verdieping geven en hoe kunnen we 

begrijpend lezen en luisteren ook toepassen bij andere teksten? Geweldig om te zien hoeveel 

mooie dingen er al worden gedaan en het is erg leuk om met elkaar na te denken over ons 

onderwijs en op deze manier bij te blijven en nieuwe dingen te leren.  

We wensen iedereen alvast een heel fijn weekend! 

Hartelijke groet, het team van KC Drijber 

Trefwoord 

Waar vertrouwen is, is minder ruimte voor angst. Deze week verkennen we positieve ervaringen 

die het vertrouwen kunnen versterken. Zoals de ervaring dat je iets kunt, dat er mensen zijn die 

in je geloven en je ruimte geven om jezelf te zijn. En de ervaring dat mensen eerlijk en 

vriendelijk zijn.  

Met behulp van beeldende verhalen roept Jezus de mensen op om te leven vanuit vertrouwen. 

Vertrouwen in de ander, in zichzelf, in het leven, in God. 

 

 

Uit de groepen:  

 

Peutergroep-Dagopvang  

Thema: Vormen en Kleuren  

 
BSO 

Thema: ‘Ik ben een kunstenaar’. We zijn gestart met hout, verf, spijkers en wol. 

 

 

Groep 1 en 2 
Het thema is: Vormen en kleuren.  
 

Deze week hebben we niet aan specifieke doelen gewerkt i.v.m. het checken voor het rapport. 
 

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

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

letter centraal.   
 

Groep 3-4-5  

Woensdag 15 februari de tafel van 7. 

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

• Volgende week herhalen we de tafel van 8. 
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Groep 6-7-8 

Vervoer: 

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

programma. Het vervoer voor 17 februari is inmiddels rond!  

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 nog één auto nodig. Wie wil er mee? 

Gesprekken: 

Donderdag 16 februari zijn er weer 10-minuten gesprekken. Voor de kinderen van groep 8 

worden 20 minuten ingepland omdat de overgang naar het VO uitgebreid wordt besproken. We 

hopen dat alle leerlingen ook weer bij het gesprek aanwezig zijn! 

Huiswerk: 

Maandag inleveren huiswerk woordenschat groep 6/7/8 

Topo: groep 6/7 oefenen t/m level 8 en oefentoets maken, groep 8 oefenen t/m level 7 en 

oefentoets maken. De toets is op 17 februari! 

 

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 
 
 


