Nieuwsbrief
10 november 2021

Trefwoord
Thema: Krijgen met als weekthema: Krijgen, wat doet
dat met ons?
Veel in het leven is niet 'los verkrijgbaar', aan het
krijgen zit vaak iets vast. Het brengt emoties met zich
mee, of verwachtingen en zelfs verplichtingen. En terwijl
de een iets krijgt, wordt de ander soms jaloers.
Deze week staan de kinderen stil bij de vraag wat het
krijgen van iets doet met mensen en in hoeverre het
bijdraagt aan hun levensgeluk. De Bijbelverhalen in dit
thema eindigen met Naäman die zich verplicht voelt om
te betalen voor zijn genezing. En een profetenknechtje
dat op slinkse wijze de beloning inpikt die zijn baas Elisa
heeft geweigerd.
Jarigen
Vrijdag is Sylvan jarig. Maandag is het de verjaardag van Sylvana. We wensen hen alvast een
gezellige verjaardag toe. Van harte gefeliciteerd!
Welkom
Graag heten we de familie Unitli van harte welkom in ons midden. Hun verhuizing naar Drijber is
nog niet rond maar de kinderen gaan alvast bij ons van start deze week: Ciro is deze week
begonnen in de peutergroep, Ragnar komt morgen voor het eerst in groep 1 en vrijdag kunnen
we Isabella verwelkomen in groep 8. We hopen dat de kinderen zich snel thuis zullen voelen.
Afwezigheid - meester Pieter
Vanwege maagklachten en een pittige antibiotica kuur ben ik de afgelopen week niet op ons
kindcentrum aan het werk geweest. Ik hoop volgende week weer van de partij te zijn.
Corona
We zijn benieuwd of er tijdens de volgende persconferentie maatregelen aangekondigd worden
die van toepassing zijn op de kinderopvang en het onderwijs.
Gymnastiek
De gymnastiekles van maandag 15 november komt te
vervallen omdat de zaal dan niet beschikbaar is voor ons.
De week erna, op 22 november is er voor alle groepen
Pietengym in de sporthal.
Decoratieavond Sinterklaas
Vanavond is de decoratieavond, deze start om 19.00 uur.
We hopen op een aantal ouders die, met in acht neming
van de anderhalve meter, zin hebben om ons te helpen
om de school weer in Sinterklaassfeer te brengen. We
gaan voor een gezellige en creatieve avond met koffie en
uiteraard iets lekkers!
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Sinterklaas
In de groepen volgen we de programma’s van het Sinterklaasjournaal die dagelijks worden
uitgezonden.
Sint Maarten
De peuters en de leerlingen van groep 1-2-3 zullen hun lampionnen laten zien
in de andere groepen.
EU-schoolfruit
Vanaf volgende week krijgen we de komende maanden wekelijks voor drie
dagen fruit en groente voor in de kleine pauze. Het gaat om dinsdag, woensdag
en donderdag. U hoeft dan alleen wat mee te geven voor de maandag en de
vrijdag. Via dit project van de Europese Unie wil men de kinderen kennis laten
maken met verschillen de soorten fruit en groente en daardoor een gezonde
leefstijl bevorderen.
Uit de groepen
Peutergroep-Dagopvang
Thema: Uk & Puk ‘Regen’ en waar is Sint?
Donderdag 11 november gaan we lampionnetje lopen in school. Graag nog een lampionstokje
mee voorzien van batterijen en de naam als deze nog niet is meegenomen.
Dinsdag 9 november is Ciro Unitli bij ons gestart. Ciro komt elke dinsdag- en donderdagochtend
bij ons spelen. Welkom!
Kaarten (jubileum) actie Stichting ‘Het vergeten kind’
Denkt u aan het formulier van de betaling/extra bestelling? Het formulier graag zo
spoedig mogelijk retour.
BSO
Thema ‘Herfst vol beloften’. Heerlijke, inspirerende, verfrissende en onstuimige activiteiten zijn
onderdeel van dit thema.
Kaarten (jubileum actie Stichting ‘Het vergeten kind’
Denkt u aan het formulier van de betaling/extra bestelling? Het formulier graag zo
spoedig mogelijk retour.
Workshop Graffiti; dinsdag 16 november van 14.00-15.30 uur.
Groep 1-2-3
Groep 1/2
Deze week met rekenen oefent groep 1 met het tellen
van herfstmaterialen. Groep 2 telt en stempelt of schrijft
het getal bij de plaatjes.
Met taal oefent groep 1 met het herkennen van geluiden.
Groep 2 oefent met geluiden herkennen en deze op de
juiste volgorde kunnen herhalen.
Het getal van de week is de: 8
De letter van de week is de: n
De kinderen mogen spullen mee naar school nemen die
beginnen met de letter n.
Saar heeft volgende week woensdag de kofferkring.
Groep 3
We hebben maandag kern 4 afgerond. Dinsdag zijn we gestart in kern 5 van Veilig leren lezen.
Deze week leren we de eu en de ie.
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Met rekenen ronden we deze week blok 3 af met een toets en
herhalings- of verrijkingsopdrachten.
Groep 4-5
Woensdag 15 november:
Groep 4 de tafel van 4 opzeggen.
Groep 5 de tafel van 4 opzeggen heen en terug.
Volgende week herhalen we de tafel van 4.
Niet vergeten, elke dag de tafel even thuis opzeggen en blijven
oefenen!!!
Groep 6/7/8
Vrijdag start Isabella bij ons in de groep. Isabella zit in groep 8.
Wij wensen haar heel veel plezier bij ons in de klas!
−

−

We doen met de bovenbouw mee aan het
project Mediamasters. Dit is een is een
spannende, serious game over de kansen en
gevaren van (digitale) media. In de klas
hebben we al een heleboel punten gehaald
door het maken van vragen en opdrachten en
ook thuis zijn er een aantal kinderen mee bezig
geweest. We ronden het vrijdag af.
Afgelopen maandag hebben we voor
Sinterklaas lootjes getrokken. We hopen op
een gezellig sinterklaasfeest 3 december en op
mooie surprises en gedichten! Op het
getrokken lootje staan ook de verdere
afspraken.

Huiswerk
• Spreekbeurt: dinsdag 16 november Armin
dinsdag 23 november Jonne
• Topo: level 5 oefenen
• Werkstuk: Hoofdstuk 3 schrijven de komende week
Agenda
10 november – decoratieavond Sinterklaas
11 november – Sint Maarten
12 november – vrije vrijdag groep 1-2
15 november – geen gymnastiek in de zaal
16 november – directie-overleg CKC Drenthe
22 november - Pietengym
25 november – gezondheidsonderzoeken door
jeugdverpleegkundige (groep 2 en 7)
29 november – studiedag schoolteam – leerlingen groep 1
t/m 8 vrij
30 november – werkgroep Democrazy
3 december – Sinterklaasfeest
4 december – oud papier
Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest

Kindcentrum Drijber * Nijenkamp 29 * 9419 TM Drijber * tel. 0593 – 562543 * www.ckcdrijber.nl

Ingekomen:
Veilig op weg!
Aan ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
Gezien de toename van het fietsgebruik bij slecht zicht en in het donker de komende tijd, willen wij uw/jouw
aandacht vragen om de fietsverlichting te controleren op zichtbaarheid. Fietsverlichting draagt aanzienlijk bij
aan de verkeersveiligheid van fietsers. Daarbij zit er verschil in zichtbare veilige fietsverlichting en
fietsverlichting wat volgens de regels voldoende is. Denk hierbij aan één led-lampje die vanaf 5 meter nog net
te zien is. Goed om daarop te letten.
Daarnaast is het gebruik van mobiele telefoons niet meer weg te denken tegenwoordig, zeker onder de jeugd.
Het vasthouden van de mobiele telefoon op de fiets in het verkeer kan gevaarlijk situaties opleveren.
Vanaf 1 juli 2019 is dit hierdoor verboden geworden, ondanks dat dit al geruime tijd is blijft het vasthouden van
mobiele telefoons op de fiets toenemen. Wees hier scherp op met elkaar.
Wil je meer weten? AAN in het donker of afleiding door smartphonegebruik? Tip: https://vvn.nl (link naar Veilig
Verkeer Nederland)
Tot 19 november 2021 zal de politie in Midden-Drenthe waar mogelijk waarschuwen. Daarna zal handhaving
(=boete) hopelijk een stimulans zijn om dit in orde te maken of om hier rekening mee te houden in de
toekomst. Wij hopen op uw/jouw medewerking.
Licht aan en gaan!

nieuwsbrief scholen
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