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Afsluiting project 
Komende donderdag sluiten we ons project Omgaan met elkaar af met een 

tentoonstelling door het gebouw. In alle groepen zijn er zelfportretten gemaakt die te 

bewonderen zijn. Dit keer is de gelegenheid om te kijken direct ’s morgensvroeg. Om 

8.20 uur kunt u naar binnen en met uw kind de gemaakte portretten bekijken. Wie klaar 

is, kan naar de eigen groep. Om 9 uur gaat er een extra bel en gaan de lessen beginnen. 

Van harte welkom! 

Afscheid 
Ook juf Lotte van de BSO heeft een andere uitdaging 

gevonden en zal ons gaan verlaten. Zij doet, naast 

haar werk op de BSO, ook de opleiding tot leerkracht. 

Binnen CKC Drenthe kan zij op een andere locatie aan 

de slag als leerkracht in opleiding/ 

onderwijsondersteuner. Een kans die zij met beide 

handen aangrijpt. Na de voorjaarsvakantie zal zij nog 

een week op onze locatie werken. Wij wensen haar 

natuurlijk het allerbeste bij deze stap. We nemen op donderdag 9 maart afscheid van 

haar. 
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Nieuwe medewerkers 
Met het vertrek van verschillende medewerksters, zijn we ook blij de komst te kunnen 

melden van nieuwe medewerksters. Bij de opvang zijn dat Laura van der Molen en Britt 

Koops en bij het onderwijs is dat Anneke de Lange.  
Laura werkt sinds kort op het KDV en Britt zal gaan werken op de BSO. Anneke zal in 

groep 3a gaan werken. We zijn blij met deze nieuwe medewerksters en heten hen van 

harte welkom. 

Godsdienstige vorming 
Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen 

geschreven in eigentijdse, kindgerichte taal. Deze week horen 

de kinderen het verhaal van de 5 broden en 2 vissen, 

‘Genoeg voor iedereen’. Jezus is bij het meer en vertelt 

over Zijn Vader aan een grote groep mensen. Tegen de avond 

krijgt de groep trek en verzamelen de leerlingen met moeite 

nog 5 broden en 2 vissen. Dat kan toch nooit genoeg zijn? 

Totdat Jezus dankt voor het eten en begint te delen, er blijkt 

meer dan genoeg, er zijn zelfs nog 12 manden over!  

Bijbel: Marcus 6: 34-44 

 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Kijk dan!. Jezus geneest een blinde man. Hij is 

natuurlijk blij, maar de mensen eromheen kunnen het 

nauwelijks geloven. Ze vragen zich af of hij wel echt die 

blinde man mis en of hij dan nu genezen is. Later vertelt 

Jezus dat hij de deur naar de schaapskooi is. Ook horen we 

over Lazarus, die ziek is en uiteindelijk sterft. Na vier dagen 

roept Jezus hem tevoorschijn uit het graf. Zo worden we aan 

het begin van de veertigdagentijd al op het spoor gezet van 

het wonder van Pasen. Bijbel: Johannes 9, 10: 1-10 en 11: 1-44. 

 

Positive Behaviour Support 
Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor 

lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van hen 

verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en wordt 

goed gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

Hiernaast kunt u de regel van deze veertien dagen lezen. Bij deze 

regel staat laptop maar inmiddels zijn de meeste laptops de school 

uit en zijn er meer iPads gekomen. Ook daarvoor geldt deze regel. 
Wat verwachten we dan van onze leerlingen? 
 

• Je pakt rustig een laptop/iPad en loopt ermee naar je 

werkplek. Daar klap je de laptop open of start je de iPad.  

• Vervolgens start je het programma waarmee je aan het werk 

gaat.  

• Je gebruikt alleen de programma’s die je nodig hebt voor je opdracht en gebruikt 

ze op de juiste manier.  

• Na gebruik sluit je het programma af. 

• Wanneer de laptop/iPad op gaat ruimen, meld je de groep af en zet je de laptop in 

de kast aan de lader of in de bak/kar waar de iPads in verzameld worden. 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 
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Avond4daagse  
Na drie jaar gaat de avond4daagse dit jaar weer door!!   

Noteer de data alvast in uw agenda: van dinsdag 6 juni 

t/m vrijdag 9 juni 2023.  

  

Nadere informatie met betrekking tot deelname, 

inschrijven, kosten etc. volgt later deze week via een 

brief die in de groep aan de kinderen wordt uitgedeeld.   

  

Feest bij de kleuters  
Afgelopen project is er ook bij de kleuters hard gewerkt over omgaan met elkaar. Ook de 

gevoelens kwamen hierbij aan bod. Hier is mooi gebruik gemaakt van de verschillende 

boeken van Max Velthuijs over Kikker.  

Deze laatste week is het feest: Kikker is jarig! 

Omdat het feest is mogen de kleuters op vrijdag 24 februari speelgoed van huis 

meenemen op samen mee te spelen. (Gewelddadig speelgoed blijft liever thuis.) 

Om 12.00 uur gaat het feest nog verder los want dan gaan de kleuters lekker 

pannenkoeken eten. Gemist? Check de groepsberichten op Social Schools. 

 

Voorjaarsvakantie 
Van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart is het weer voorjaarsvakantie. De 

peutergroep en de onderwijsgroepen 1 t/m 8 zijn dan gesloten. De rest van de opvang is 

wel gewoon open. Maandag 6 maart verwachten we iedereen weer.  

Of je thuisblijft of weggaat: Veel plezier allemaal! 

 


