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Schooljaar 2020 - 2021 

We kijken terug op een heel bijzonder jaar. Het leek heel gewoon te beginnen maar al snel 

werden de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan weer strenger. We 

moesten allerlei extra en bijzondere activiteiten op ons kindcentrum afzeggen. Overleg werd 

weer meer en meer digitaal en afstand houden werd gewoon. De mondkapjes en spatschermen 

werden verplicht. Half december waren de besmettingen zo opgelopen dat we ineens weer 

helemaal moesten sluiten. Dat was de tweede keer in 2020. Weer schakelen naar 

thuisonderwijs, de device mee naar huis, online werken, pakketjes rondbrengen, noodopvang 

enz. enz.  

In het voorjaar gingen we weer open met allerlei restricties: geen 

bezoekers in het gebouw, digitaal overleggen, beslisbomen, 

preventieve zelftests, zoveel mogelijk thuiswerken e.d. Maar we 

konden gelukkig weer met de kinderen aan de slag. Hoewel we in 

onze bubbel moesten blijven en heel voorzichtig moesten zijn. Pas 

heel laat kwamen er enkele versoepelingen en mogen we weer 

ietsje meer. Ook werden we geconfronteerd met enkele 

besmettingen binnen ons kindcentrum. 

Na enkele wisselingen in de personele bezetting van de 

kinderopvang namen we in groep 4-5 afscheid van juf Simone en 

konden we juf Hedwig verwelkomen. 

Alle activiteiten, waar we een draaiboek van hebben, moesten we 

opnieuw van a tot z bespreken om het te kunnen organiseren. Zo 

kregen we een alternatief voor het schoolkamp: kamperen op 

school en een alternatief voor de schoolreis: het pleinfeest over 

indianen. Beide een flinke klus voor het bedenken en organiseren 

maar een groot succes voor de kinderen en dat geeft voldoening. 

Daar doen we het voor. Deze alternatieven waren misschien nog 

wel leuker dan het ‘gewone’ kamp of een schoolreis. Iets om ook nog eens over na te denken. 

We ronden deze week dit schooljaar af met het afscheid van groep 8 en een meester- en 

juffendag. Dan hebben we allemaal vakantie. Even tijd op adem te komen en weer op te laden. 

Hopelijk kunnen we na de zomervakantie terug naar ‘normaal’ maar dat zal ervan afhangen van 

hoe we er dan weer voorstaan m.b.t. het virus en mogelijke varianten. Dat geldt niet voor de 

kinderopvang want die zal in de zomervakantie gewoon doordraaien op enkele dagen per week. 

De eerste drie weken is juf Ria op locatie. Daarna neemt juf Laura het over voor de laatste drie 

weken. 

Fijne vakantie, allemaal. Tot ziens op maandag 23 augustus, dan gaan we op school weer van 

start. 

 

Jarig 

In de zomervakantie zijn meester Pieter, juf Ria en Diny jarig. De 

data staan bij de agenda. Op 13 augustus is Armin jarig. Marissa is 

daarna jarig op 17 augustus. We wensen alle jarigen alvast en 

gezellige verjaardag. Van harte gefeliciteerd! 

 

Indianenfeest 

Wat hebben de kinderen van groep 1 t/m 5 genoten van het 

indianenfeest. In de groepen was er al over dit thema gewerkt en 

was er volop geknutseld. De dag startte met een verhaal over 

kleine indiaan. Vervolgens waren er activiteiten als tipi’s bouwen, 
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een speurtocht, trommelen, instrumenten maken 

(panfluit of rainmaker) enz. Rond de middag werd er 

genoten van de patat met snacks. Op een enkel 

buitje na was het weer heel redelijk en konden de 

meeste activiteiten buiten plaatsvinden. De foto’s 

staan intussen op het ouderportaal Social Schools. 

 

Afscheidsavond 

Vanavond is de afscheidsavond van groep 8. Alle 

kinderen van de bovenbouw mogen op school 

komen. Helaas hebben we alleen plaats voor de 

ouders van de achtstegroepers. De dresscode is 

blauw en dat heeft iets te maken met de digitale presentatie. Dat filmpje wordt vanavond nog in 

de Teams van de bovenbouw gezet. De ouders van de bovenbouwleerlingen kunnen via de link 

die we in Social Schools hebben gezet meekijken wat er in het lokaal gebeurd. We hopen op een 

gezellige avond. 

We wensen Tyge, Louise, Marissa en Robin alvast het allerbeste voor hun stap naar het 

voortgezet onderwijs.  

We nemen ook afscheid van de ouders van Robin. We bedanken hen voor het vertrouwen in ons 

kindcentrum en hopen dat zij op een mooie en fijne schooltijd van Robin terug kunnen kijken. 

 

Ingekomen van juf Trieneke:  

Beste ouders,  
Het is bijna zomervakantie en het schooljaar 20-21 loopt ten einde. 

Dit schooljaar heb ik als intern-begeleider mogen werken als vervanger van Wilma Beugel. 

Hieraan komt nu een eind. 

Ik heb het besluit genomen om met pré- pensioen te gaan. 

Het werken in Drijber met deze groep leerkrachten heb ik dit schooljaar als erg plezierig 

ervaren. Met een deel van jullie, ouders van onze kinderen, heb ik geen tot weinig contact 

gehad. Met een aantal van jullie heb ik, in de zorg om en in het belang van jullie kind, intensief 

contact gehad. Hartelijk dank voor de samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen, 

allemaal in het belang van het welbevinden van jullie kinderen! 

Het ga jullie samen goed op kindcentrum Drijber.  
Een hartelijke groet, Trieneke Velthuis  
 

Meester- en juffendag 

Vrijdag 9 juli vieren we in onze eigen groepen de verjaardagen van de leerkrachten. De 

kinderen hoeven deze dag geen fruit en drinken mee te nemen, de meesters en juffen 

trakteren. We vinden het leuk als de kinderen deze dag verkleed op school komen. De kinderen 

mogen een tekening, knutsel of cadeautje, voor de meester/juf meenemen. Om 12.00 uur zijn 

de kinderen vrij en begint de zomervakantie.  

 

CKC Drenthe en de stichting ‘Het vergeten kind’ 

Op 14 juni 2021 tekenden CKC Drenthe, de stichting waar ons kindcentrum deel van uitmaakt 

en Stichting Het Vergeten Kind een overeenkomst om samen te strijden voor een stabiele, 

liefdevolle omgeving waarin ieder kind zich goed kan ontwikkelen. Bekijk de beelden van deze 

bijeenkomst op onze jubileumwebsite: Nieuws (5jaarckckindcentra.nl). Wilt u onze actie voor 

Stichting Het Vergeten Kind ook ondersteunen? Dat kan! Scan de QR-code onderaan het 

nieuwsbericht op onze website en doneer een bedrag naar keuze. Het door u gedoneerde 

bedrag wordt automatisch opgeteld bij de eerdere donaties die zijn gedaan. 

 
Kaartenactie Stichting ‘Het vergeten kind’ 

In het kader van het jubileum van de kinderopvang van CKC Drenthe is er een kaartenactie voor 

het goede doel gestart. De kinderen van de opvang hebben allemaal een tekening gemaakt. 

Deze worden als kaarten afgedrukt op A5 formaat. Elk kind krijgt zijn/haar eigen kaarten mee 

naar huis. Een setje kaarten met vijf stuks kost €5,-.  Meerdere setjes kunnen worden bijbesteld 

via een bestelformulier dat we meegeven met de kaarten.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.5jaarckckindcentra.nl%2Fnieuws-app%2Fckc-drenthe-en-stichting-het-vergeten-kind-gaan-samenwerking-aan%2F&data=04%7C01%7Cdrijber%40ckcdrenthe.nl%7C1244ea6bd702443a005308d93ca68cd1%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637607508295245855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3hfKhlNuZ%2FyTqGYQxOJmAl8A3hwgO1Uaej7lhDPBkNk%3D&reserved=0
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Social Schools voor de kinderopvang 

Enkele ouders hebben hun account al geactiveerd. Om iedereen te kunnen bereiken vragen we u 

dit alsnog te doen. Hebt u hulp nodig bij het aanmaken van dit account dan horen we dat graag. 

 

Uit de groepen 

Peutergroep-Dagopvang 

Deze week is ons thema: Indianen 

Volgende week donderdag is de afsluitende ochtend voor de peuters. Ook dan is het thema 

indianen. 

 
BSO 

We maken het gezellig de laatste week voor de vakantie. 

 

Agenda 

8 juli  - afsluitende gezellige ochtend peuters 

9 juli  - meester- en juffendag/laatste schooldag tot 12.00 u. 

25 juli  - verjaardag meester Pieter 

7 augustus - verjaardag juf Ria 

19 augustus - verjaardag Diny 

23 augustus - eerste schooldag 2021 - 2022 

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Pieter de Roest. 

 

Ingekomen: 
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Hieronder een poster van de Summer Break in Beilen. Er is ook een Summer Break in 

Westerbork en wel op dinsdag 14 juli op het Sportpark Perkenslag (VKW) 
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