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Nieuwsbrief    
14 april 2021 

 
 

  

Trefwoord 

Thema: Sterken met als weekthema: Jezelf sterker maken 

Sterker worden is iets dat je uiteindelijk zelf moet doen. Volgende week gaat het over hoe je 

jezelf kunt (ver)sterken. De kinderen verkennen vijf tips en bedenken wat die voor hen zelf 

kunnen betekenen. 

In de dromen van Johannes gaat het om een strijd tussen goed en kwaad. Het visioen 

bemoedigt de christenen in de situatie waarin ze zitten.  

 

Jarig 

Zondag 18 april is Mike jarig. We wensen hem alvast een gezellige dag. Van harte gefeliciteerd! 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Hedwig Speulman en vanaf deze week 2 dagen 

werkzaam in groep 4-5. Het blijft gek en een beetje onpersoonlijk om 

mezelf in deze rare tijden voor te stellen via een nieuwsbrief. Laten we 

hopen dat het snel weer anders kan. 

Afgelopen week ben ik met veel plezier gestart op CKC Drijber en in de 

klas. We moeten nog een beetje wennen aan elkaar maar het zal snel 

genoeg vertrouwd voelen. We mochten dinsdag al samen genieten van 

de buitenlesdag. Tijdens het eten aan de picknicktafel hebben zij al 

veel verhalen over het leven op de boerderij verteld. Zo leer ik ook wat 

van de kinderen, heel leuk. 

Eind oktober ben ik verhuisd van Amsterdam naar Drenthe. Dat wilde 

ik al lange tijd, de randstad werd me veel te druk. Ik kreeg de kans 

om in Beilen een stukje grond te kopen en daar een kleine woning op 

te bouwen. Daar heb ik gelijk ja op gezegd en na 2 1/2 jaar 

voorbereiding woon ik er nu met veel plezier. Ik heb een zoon van 28 

jaar waar ik erg trots op ben, hij woont op zichzelf en is in Amsterdam blijven wonen.  

In Amsterdam heb ik op verschillende scholen gewerkt, de laatste jaren op een Jenaplanschool. 

Daar heb ik veel ervaring opgedaan met het werken met combinatiegroepen, dat komt op CKC 

Drijber goed van pas. 

Ik hoop op een mooie tijd met de kinderen in de klas en een fijne samenwerking met u als 

ouders. 

Groetjes, Hedwig 

 

Corona-perikelen 

In het weekeinde werden we geconfronteerd met een coronabesmetting bij juf Gea en haar 

man. Dat betekende dat de leerlingen van groep 6-7-8 maandag thuis moesten blijven en 

konden gaan testen. Het was immers de vijfde dag nadat juf op school was geweest. Op één na 

zijn alle leerlingen negatief getest en zijn twee leerlingen niet getest en blijven deze week nog 

thuis.  

Omdat de positief geteste leerlingen verder helemaal gen klachten heeft, mag de rest van de 

groep nu weer gewoon naar school. We hopen dat het hier bij blijft.  

We wensen de positief getesten veel sterkte. Hopelijk vallen de klachten mee.  
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Buitenlesdag 

Gisteren was de Nationale Buitenlesdag, een 

initiatief om bewegend leren en buiten les te geven 

te stimuleren. Alle groepen hebben wat extra 

activiteiten buiten gedaan. De bovenbouw was maar 

met zo’n klein groepjes dat zij later nog wel eens 

weer naar buiten gaan. Gelukkig was het iets droger 

weer dan maandag. 

 

Thema IVN – Dieren in de nieuwe wildernis 

Binnen de groepen wordt er aandacht besteed aan 

dit thema. Ook tijdens de buitenlesdag zijn er 

opdrachten gedaan vanuit dit onderwerp.  

 

Eindtoets 

De leerlingen van groep 8 hebben al eerder een schooladvies gekregen en zijn aangemeld bij 

één van de scholen voor voortgezet onderwijs. Volgende week is er op twee dagdelen nog een 

eindtoets. Wij gebruiken de IEP-toets. Deze toets geeft alsnog een beeld hoe de leerlingen van 

groep ervoor staan op het gebied van rekenen, taal en lezen. Vorig jaar is er geen eindtoets 

afgenomen. 

 

Nieuwe bestuurder CKC Drenthe 

Per 1 augustus 2021 vormt Eric Rietkerk samen met Bianca Poede het College van Bestuur van 

CKC Drenthe. Eric Rietkerk (1964) heeft zich in de selectieprocedure aan de Raad van Toezicht, 

College van Bestuur en de adviescommissie laten zien als een verbindende en dynamische 

bestuurder die goed past bij de toekomstvisie van CKC Drenthe. 

 

Ruime ervaring in het onderwijs 

Eric Rietkerk is nu nog bestuurder van CBO Meilân, een stichting voor Christelijk Primair 

Onderwijs met 15 christelijke basisscholen in de gemeente De Friese Meren en de plaats 

Heerenveen. Hij volgt per 1 augustus 2021 Albert Velthuis op als bestuurder. Bianca en Eric 

zullen vanaf dat moment als collegiaal bestuur de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen 

voor CKC Drenthe. Eric is sinds 1988 actief in verschillende rollen binnen het primair-, 

voortgezet- en speciaal (voortgezet) onderwijs. In 2016 werd hij bestuurder bij CBO Meilân. Een 

rode draad in zijn loopbaan is dat Eric de focus legt op een goede onderlinge samenwerking, 

innovatieve mogelijkheden en de ontwikkeling van kinderen. 

 

Het kind centraal stellen  

‘’We zijn erg blij met de overstap van Eric naar CKC Drenthe’’, aldus voorzitter van de Raad van 

Toezicht Johan Koster. ‘’Hij is een gedreven, voortvarende, dynamische en verbindende 

bestuurder die het kind centraal stelt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Eric Rietkerk samen 

met Bianca Poede een grote bijdrage zal leveren aan de innovatie, verbinding en ontwikkeling 

van de kindcentra van CKC Drenthe en het bestuursbureau’’. 

 

Een warm hart voor onderwijs en kinderopvang 

Eric heeft veel zin om aan de slag te gaan als bestuurder bij CKC 

Drenthe: ’Ik verheug mij er ontzettend op om samen met Bianca 

Poede, de directies, medewerkers op de kindcentra en het 

bestuursbureau te werken aan de toekomst van deze prachtige 

organisatie. Ik doe dat met een warm hart voor kinderen binnen 

onderwijs en kinderopvang’’, aldus Rietkerk 
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Uit de groepen 

Peutergroep-Dagopvang 

Thema: De nieuwe wildernis – centraal staat bij ons de ‘Winde’, een vis; herkenbaar bij de 

peuters en de ‘Zwarte ooievaar’, waarbij we ons vooral toespitsen op het jong van een ooievaar 

dat uit een ei komt. Ook gaan we nog een geheimzinnig cadeautje maken. 

 
BSO 

We hebben gisteren tijdens de persconferentie kunnen horen dat de BSO weer op en mag. Met 

ingang van volgende week kunnen we dan de draad weer oppakken.   

 

Groep 1-2-3 

De komende weken werken we over het schoolbrede thema: 

De nieuwe wildernis.  

 

Groep 1 en 2  
Doel taal: oefenen met posities van plaatjes; vooraan, 

middenin en achteraan.  

Doel rekenen: oriënteren en lokaliseren; het lopen van een 

route m.b.v. een plattegrond.  

Volgende week woensdag heeft Florian de boekjeskring.  

 
Groep 3 

Deze week werken we met Veilig leren lezen in kern 9. 

Maandag hebben we woorden leren lezen zoals: mikken, 

sokken, slimme. Vandaag waren er veel begrijpend leesopdrachten, dat was best moeilijk. 

Morgen en vrijdag leren we woorden lezen zoals: begrijp, vertel, gezicht.  

Met rekenen werken we deze week aan een rekenlab, we oefenen met het aflezen van 

grafieken.  

 

Groep 4-5 

Op woensdag 21 april 

• Groep 4 de tafel van 7 opzeggen 

• Groep 5 de tafel van 7 opzeggen heen en terug 

Het is handig om de tafel thuis elke dag even op te zeggen! Ook kunt je oefenen met het online 

programma tafeldiploma. 

Volgende week herhalen we de tafel van 6. 

 

Groep 6-7-8 

We zijn deze week natuurlijk een beetje anders begonnen dan normaal doordat de leerlingen op 

maandag getest moesten worden, of 10 dagen in quarantaine.  

We zijn vorige week begonnen met het project van ‘de nieuwe wildernis’. We leren, werken en 

knutselen over dit onderwerp. Volgende week woensdag sluiten we het project af met een 

ontdekpad. 

 

Huiswerk: 

• Topografie: Donderdag 22 april is er een toets over level 10 t/m 12 (groep 6 en 7) en 

over level 8 t/m 10 (groep 8). 
 

Boekbespreking: 

Dinsdag 20 april: Thom 

 

Agenda 

16 april   - Groep 1-2 vrije vrijdag 

20 – 21 april  - Eindtoets groep 8 (IEP) 

23 april - Koningsspelen – alternatief programma zonder ontbijt – tot 12.00 uur 

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Pieter de Roest. 


