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              Nieuwsbrief 

24 juni 2020 
 

 
 

 
 

Trefwoord 

Thema: Treuren, met als weekthema: Troost 

In deze week ontdekken kinderen hoe je mensen kunt troosten die treuren. Worden zijn niet altijd 

nodig, soms is alleen nabij zijn of iets praktisch voor iemand doen al genoeg. Ze zien ook wat de 

ander meestal niet helpt, namelijk: doen alsof het verdriet er niet is, erover blijven zwijgen of naar 

verklaringen zoeken. 

In de Bijbelverhalen proberen vrienden van Job naar een verklaring te zoeken voor het verdriet dat 

Job is overkomen. En Job zelf gaat in gesprek met God. Hij begrijpt dan dat ziekte, ongeluk en dood 

bij het leven horen en ervaart Gods nabijheid. 

 

Regel van de week 

De komende weken besteden we extra aandacht aan: 

 

We laten de natuur met rust. 
 

Studiedag 

Morgen is er een studiedag van het schoolteam. Op het programma staan 

de schoolscan, de plannen voor het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) en diverse zaken voor het nieuwe 

schooljaar. Ook nemen we als team afscheid van onze IB-er Juf Trieneke (zie verderop in deze 

nieuwsbrief) en is er tijd voor gezelligheid. De kinderen hebben morgen geen school. 

 

Corona  

CKC Drenthe volgt steeds de voorschriften en protocollen van de PO-raad. Die heeft aangekondigd 

dat we met ingang van volgende week de cohorten los mogen laten. Dat betekent dat we volgende 

week gezamenlijk kunnen pauzeren en eventueel andere dingen samen kunnen doen. De groepen 7 

en 8 kunnen ook weer op de ‘normale tijden ‘naar binnen en naar buiten.  

Voor volwassenen geldt nog steeds de anderhalve meter – regel.  

 

Wisseling van de wacht 

Juf Trieneke en haar man stoppen deze zomer met werken en gaan 

genieten van hun (pré) pensioen. Dat betekent dat wij zonder IB-er 

komen te zitten. Na een sollicitatieprocedure kunnen we u melden 

dat juf Laura deze taken gaat overnemen en dat we haar als onze 

nieuwe IB-er kunnen verwelkomen. Van harte gefeliciteerd en veel 

succes met deze stap. 

Uiteraard laten we juf Trieneke niet zomaar gaan. Tijdens de 

studiedag van vrijdag zullen we haar alvast feestelijk uitzwaaien en 

afscheid van haar nemen. Graag willen we haar heel hartelijk 

bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij ons kindcentrum.  

We wensen haar en haar man alle goeds voor deze nieuwe fase.  

 

Groepsindeling 2021 – 2022 

In onderstaand schema ziet u de indeling van de groepen en hun leerkrachten voor het volgend 

schooljaar zoals we er nu tegenaan kijken. Nieuw in het schema is de naam van meester Simon. Hij 

is de vervanger van juf Marieke die na de vakantie de eerste weken taken buiten de klas zal vervullen 

en vervolgens met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat. Meester Simon Guichelaar gaat haar 

deze extra lange periode voor de groep vervangen. Omdat juf Laura de IB-taken op zich gaat nemen 

staat zij minder voor de groep. Eén keer per twee weken komt juf Trijnie Spanjer in groep 4. 
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Door de inzet van extra formatie kunnen we de groepen klein houden en worden de groep 3 en 4 

maar een paar dagen gecombineerd. Voor de dagen met een combinatie zijn we bezig om een 

onderwijsassistente te benoemen. Het schema ziet er dan zo uit: 

 

Groep: 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 
1/2 

 

 
 Juf Arenda 

 
Juf Arenda 

 
Juf Maaike 

 
Juf Arenda 

 
Juf Arenda 

 
3 
 

 
Juf Karin M. 

 

 
Juf Mirjam 

 
Juf Karin M. 

 
Juf Karin M. 

 
Juf Karin M. 

 
4 
 

 
Juf Mirjam 

 
Bij groep 3 

 
Juf Mirjam 

 
Bij groep 3 

Juf Mirjam 
 
           Juf Trijnie 

 
5 

 
Juf Laura 

 
Juf Laura 

 

 
Juf Laura 

 
Juf Karin W. 

 
Juf Karin W. 

 
6 
 

 
Meester Simon 

 
Meester Simon 

Juf Nynke  
            

           Meester 
        Simon 

 
Meester Simon 

 
Meester Simon 

 
7 
 

 
Juf Nynke 

 
 Juf Nynke 

Juf Wendy  
 
             Juf  
         Nynke 

 
Juf Wendy 

 
Juf Wendy 

 
8 
 

 
Juf Lianne 

 
Juf Lianne 

 
Juf Lianne 

 
Juf Lianne 

 
Juf Lianne 

 
Plusklas 

 

 
 

 
 

 
Karin W. 

(1x per 14 dg.) 

 
 

 
 

Gym-
uren 

  
Juf Rianne 

 

  
 

 

 

10-minutengesprekken 

Volgende week zijn de afsluitende 10-minutengesprekken. Via de 

ouderapp Social Schools kunt u een geschikt tijdstip reserveren.  

Gezien de versoepelingen in het coronabeleid hebben we besloten deze 

gesprekken weer op school te gaan houden met inachtneming van de 

1,5 meter afstand onderling. 

 

ANWB-Streetwise  

Volgende week vrijdagochtend hebben we een programma waarbij de 

verschillende groepen een speciale verkeersles krijgen. De les voor de 

kleuters wordt door juffen in de klas gegeven. De andere programma-

onderdelen zijn zoveel mogelijk buiten of in de sporthal. Het is de 

bedoeling dat de leerlingen van groep 7 en 8 op de fiets op school 

komen. Hun programma zal daarmee te maken hebben. We hopen op 

een leerzame dag. Dit programma kunnen we volgen omdat we als 

kindcentrum het Drents Verkeersveiligheidslabel hebben.  Volgende 

week geven we nog een flyer mee over deze ochtend. 
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Agenda 

25 juni – studiedag team – leerlingen vrij 

28 juni – verplaatste schoolreis groep 4-5 

28 juni – 2 juli – 10-minutengesprekken 

30 juni – juffendag groep 1-2 en 3-4 

1 juli - schoolzwemmen 

2 juli – ANWB Streetwise - verkeersprogramma 

5 juli – Officiele opening trimbaan 

6 juli – gymlessen op de trimbaan / afscheid groep 8  

7 juli – slotfeest / uitzwaaien groep 8 

9 juli – laatste schooldag tot 12.00 uur 

 

Ingekomen: 
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