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Beste ouders, 

We vliegen door maart heen. Er wordt gewerkt aan nieuwe doelen, nieuwe thema’s. Aan het 

einde van volgende week starten we met het hele kindcentrum met het thema amfibieën. Het 

team krijgt daar een bijeenkomst over waar ze ongetwijfeld geïnspireerd en vol ideeën vandaan 

komen. U zult het resultaat snel kunnen bewonderen in de groepen. 

Afgelopen dinsdag was de buitenschoolse activiteit ‘maskers maken’ door onze buurvrouw 

Marijke en er was een grote opkomst. Er is al een start gemaakt en het ziet er veelbelovend uit! 

Zo maken we er onder en na schooltijd een gezellige tijd van met elkaar.. op naar volgende 

week! 

Hartelijke groet, het team van KC Drijber 

Trefwoord 

Verhalen zijn vaak méér dan een verzameling woorden. Wie ernaar luistert, haalt er iets uit. 

Bijvoorbeeld een wijze les, een voorbeeld van omdenken, een verklaring, advies of de prikkel 

om actief te worden. Deze week horen kinderen verhalen waaruit ze dit kunnen halen. Ze 

denken erover na en verzinnen verhalen waar ook iets uit te halen valt. 

 

 

Jarig 

Op 21 maart is er wéér een juf jarig; juf Gea. Een hele fijne dag gewenst! 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Agelopen dinsdag heeft Eva onze school vertegenwoordigd op de voorleeswedstrijd van de 

gemeente Midden-Drenthe. Dit heeft ze heel erg goed gedaan! Helaas heeft ze niet gewonnen, 

maar ze mag erg trots zijn op haar prestatie! 

 

 
Uit de groepen:  

 

Maandag 20 maart, sporten met meester Pim! De kinderen starten met drinken en een koekje 

bij de opvang.  

 

Voorstelling ‘Katton’ 

Woensdag 22 maart gaan een deel van de peuters en alle kleuters naar de 

voorstelling Katton. We moeten om 09.30 uur in Westerbork zijn. De 

voorstelling duurt tot 10.10 uur. Denkt u aan de stoelverhoger? We 

vertrekken om 9.00 uur vanaf het kindcentrum. 

 
Peutergroep-Dagopvang  
Thema: “Knuffels” van Uk & Puk. Er logeren al heel wat knuffelvriendjes bij 

ons, maar er kunnen nog meer bij.  

Volgende week woensdagochtend is er een voorstelling voor kleuters en 

peuters in het kader van Kunst en Cultuur. Om aandacht te houden bij een 

voorstelling in een andere setting dan de vertrouwde omgeving van het 

kindcentrum, kiezen we ervoor om de oudste peuters hiermee te laten 
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kennismaken of incidenteel een jongere peuter waarvan wij denken dat het meerwaarde heeft 

voor de peuter. De uitnodiging is voor deze peuters via Social Schools verstuurd.  

 

BSO 

Thema: Jungle (deels ingevuld als naschoolse activiteit voor alle kinderen van school). 

 

Groep 1 en 2 
Het thema is: De sloot 
 

Met taal hebben we geoefend met het analyseren van woorden en met het opzeggen van een 

gedichtje.   
Met rekenen hebben we geoefend met het betalen met geld.  

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

letter s, dan stellen we deze tentoon op de letterplank. Maandag starten we met een nieuwe 

letter van de week. 

 

 

Groep 3-4-5  

Woensdag 22 maart de tafel van 11. 

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

• Volgende week herhalen we de tafel van 10. 

Donderdagmiddag 23 maart houdt Daniel een spreekbeurt. 

Voorstelling: 

Morgen gaan we naar de voorstelling: Paniek in de wolkenfabriek. De voorstelling is in CKC de 

Beatrix in Beilen. We vertrekken om 10.00 uur en zijn om ongeveer 12.00 uur weer terug op 

school. Het vervoer is geregeld. 

 
Groep 6-7-8 

Werkstuk groep 7 en 8 

Vorige week zijn we begonnen met een introductie les voor het maken van een werkstuk. We 

hebben ons georiënteerd op een onderwerp en alle kinderen hebben inmiddels een onderwerp 

gekozen. 

De kinderen moeten thuis met het werkstuk aan de slag, daarnaast zullen we ons klassikaal 

bezig houden met lessen over bronnen en in je eigen woorden schrijven. In de agenda en de 

nieuwsbrief zullen we een planning delen. Wilt u thuis meekijken of het lukt?  

Lessenserie Lampje 

In de aankomende weken gaan we de lessenserie ‘kracht van Lampje’ met de klas behandelen. 

Dit is een speciale reeks lessen bij de verfilming van het boek van Annet Schaap. Het is een 

avontuurlijke reis samen met Lampje en de andere personages uit de serie. Onderweg leren we 

dingen over onszelf, over verschillen tussen mensen en over saamhorigheid.  

Huiswerk:  

Maandag 20 maart:  groep 7/8 hoofdstukindeling werkstuk af 

Dinsdag 21 maart:  Engels toets 3.2 

Topo: groep 6/7 level 11 oefenen, groep 8 level 9 oefenen 

 

Agenda: 

Maandag 20 maart: Sporten met meester Pim 

Woensdag 22 maart: Voorstelling ‘Katton’ kleuters/peuters 

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag: Paasviering 
Maandag 10 april: Tweede Paasdag, Alle kinderen vrij (opvang gesloten) 
Dinsdag 11 april: Onderwijs vrij (compensatie voor Goede Vrijdag) 
Vrijdag 21 april: Koningsspelen 
 


