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Beste ouders, 

We hebben een rustige week achter de rug. De ‘gewone’ griep gaat flink rond, en zo af en toe 

steekt ook corona de kop even op. We wachten met smart op het voorjaar!  

Ondertussen wordt er heerlijk gesmuld op de tostidag, lekker geknutseld en gespeeld op de 

opvang, hard gewerkt en gezellig gekletst in de klas. De DIA toetsen zijn af en worden 

geanalyseerd: Wat gaat al goed, waar gaan we aan werken?  

Morgen nog een dagje naar school en dan lekker weekend. Geniet er van! 

Hartelijke groet, het team van KC Drijber 

Trefwoord 

Wat doet angst met ons en wat doen wij met de angst? We bevragen de angst op hoe die 

doorwerkt in ons voelen, denken, handelen. 

Het Bijbelverhaal is deze week een verhaal dat Jezus zelf vertelt. Uit angst om de heilige 

reinheidsregels te overtreden laten Joodse godsdienaren een zwaargewonde man liggen. Hun 

angst weerhoudt hen er van het goede te doen. Gelukkig doet een vreemdeling uit Samaria wél 

wat gedaan moet worden. 

 

 

 

Jarig   

4 februari wordt Nora 4 jaar. Ze gaat vanaf dan naar school, heel veel plezier en een 

fijne verjaardag, Nora! 

8 februari wordt Jonne 11 jaar. Een hele fijne dag gewenst! 

 

 

Klusteam gezocht! (herhaling) 

Zo af en toe gaan er kleine dingen stuk op ons kindcentrum; een houten bankje, een 

kastdeurtje dat los gaat, tegels die los liggen, enz… Binnen CKC Drenthe beschikken we over 

een technische dienst die ingezet wordt voor alle 31 locaties. U begrijpt dat we soms lang 

moeten wachten tot ze Drijber aan doen. Daarom hopen we dat een aantal handige ouders zich 

beschikbaar wil stellen om af en toe kleine reparaties voor ons te doen. Ziet u dit wel zitten? 

Dan kunt u zich melden bij juf Judith, of even mailen naar drijber@ckcdrenthe.nl 

Alvast heel erg bedankt! 

 

Rapporten 

Wilt u nog even controleren of alle rapporten zijn ingeleverd? Binnenkort komen er weer nieuwe 

mee naar huis! 

 

 

 

 

Wie kan rijden, in de herhaling!  

Het duurt nog even maar op woensdag 22 maart gaan de peuters en kleuters naar 

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

voorstelling duurt tot 10.10 uur. Wie zou er willen rijden? U kunt zich opgeven bij 

juf Ria en juf Elisabeth.  

Twee moeders hebben zich al opgegeven, wie gaan er nog meer mee? 
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Uit de groepen:  

 

Peutergroep-Dagopvang  

Zaterdag is de verjaardag van Nora, ze wordt dan 4 jaar. Daar hoort natuurlijk een 

afscheidsfeestje bij, maar helaas is Nora al de hele week ziek. We hopen dat ze volgende week 

beter is en dan neemt ze dinsdagochtend afscheid van de peuteropvang. 

 

Thema: Vormen en Kleuren  

 
BSO 

Thema: ‘Ik ben een kunstenaar’. Volgende week gaan we aan de slag met hout en wol.  

Komende week verwelkomen we Nora bij de BSO. 

 

 

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

Met rekenen oefenen we met tellen tot 10 en tellen tot 20.  

Met taal oefenen we met het synthetiseren; b-oo-m, boom. Daarnaast oefenen we ook met het 

luisteren naar de middenklank.  

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.   
 
Volgende week dinsdag, 7 februari, is het tostidag!  
Volgende week woensdag, 8 februari, heeft Mick de boekjeskring.  
 

Groep 3-4-5  

Woensdag 8 februari de tafel van 6. 

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

• Volgende week herhalen we de tafel van 7. 

Donderdagmiddag 9 februari houdt Siem een spreekbeurt. 

 
Groep 6-7-8 

Vervoer: 

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

programma. We hebben beide keren één extra auto nodig. Wie wil er mee?  

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 twee auto's nodig. Wie wil er mee? 

Huiswerk: 

Maandag inleveren huiswerk rekenen groep 7/8 

Topo: groep 6/7 oefenen t/m level 8, groep 8 oefenen t/m level 7. 

Engels: dinsdag 7 februari groep 7/8 unit 2 

Boekbespreking: 

Dinsdag 7 februari: Eva 

Dinsdag 14 februari: Kees 

 

 

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 
 
 


