Nieuwsbrief
24 november 2021

Trefwoord
Thema: Zie jij het? Met als weekthema ‘Hoe zie jij het?’
Elk mens kijkt op zijn eigen manier naar de wereld om zich heen. Kinderen maken kennis met
een paar van die manieren. Ze ontdekken dat hoe je kijkt, invloed heeft op wat je zziet en wat
het met je doet.
De Bijbelverhalen vertellen over Jesaja die veel donkers ziet, maar ook lichtpuntjes ontdekt.
Maar niet iedereen ziet hetzelfde als hij. Jesaja kijkt met de ogen van God. Als je zo probeert te
kijken, zie je soms meer dan wat je op het eerste gezicht opvalt.
Jarigen
Tijn was maandag 22 november jarig. Hij is 1 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd!
Guus is maandag jarig. Van harte gefeliciteerd. We wensen je alvast een fijne dag.
Corona
Het aantal coronabesmettingen neemt helaas nog steeds toe. We zullen als kindcentrum extra
voorzichtig moeten zijn en blijven. Als volwassenen houden we de 1,5 meter afstand. Het
afscheid nemen van de kinderen blijven we buiten doen.
Mocht u een dringende boodschap hebben voor een collega of als u een taak hebt als vrijwilliger
vragen we u binnen in de verkeersruimtes een mondkapje te dragen. Dat geldt ook voor het
brengen en halen van kinderen bij de opvang.
Binnen de school bekijken we kritisch welke zaken we wel of niet door laten gaan. En dat kan
snel veranderen de komende tijd. Want vrijdag is er een persconferentie. We houden u op de
hoogte.
Deze week hebt u via social schools de nieuwste versie van de beslisboom ontvangen.
Daarnaast sturen we vandaag een ouderbrief van de GGD.
Ziekte en vervanging
Binnen CKC Drenthe worden we geconfronteerd met situaties waarbij er collega’s ziek zijn of in
quarantaine moeten. We hebben als stichting een flinke vervangerspool, maar op dit
moment komt het vaak voor dat alle invallers ingezet zijn. Dan kunnen we af en toe een beroep
doen op een collega, die misschien wat extra wil werken maar dat kan ook niet altijd. Er zullen
dan weer situaties ontstaan waarbij een groep geen les krijgt. We proberen dan wat werk ‘klaar
te zetten’ in Teams, maar dat duurt soms even. Leerkrachten hebben soms zowel kinderen in de
klas als thuis – in quarantaine - te bedienen. We vragen uw begrip hiervoor.
Studiedag
Maandag is er een studiedag voor het team. De kinderen van groep 1 t/m 8 zij die dag vrij. De
opvang gaat wel gewoon door.
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Sinterklaas
De voorbereidingen voor het feest van
Sinterklaas zijn in volle gang. Afhankelijk van
nieuwe maatregelen van de overheid, zullen we
dat wellicht nog aan moeten passen.
Zoals we het nu in de planning hebben: Op
vrijdag 3 december verwelkomen we Sint en
Piet buiten. Vervolgens gaan we met de
teamleden en kinderen naar binnen. De
peuters mogen naar hun lokaal voor een
ontmoeting met de hoge gasten (tot 9.30 uur).
De jongere kinderen ontvangen hun cadeautje
thuis. Vervolgens gaat Sint naar de onder- en
middenbouw en sluiten we het feest om 12.00
uur af. (wijzigingen voorbehouden)
Uit de groepen
Peutergroep-Dagopvang
Thema: ‘Gewoon maar Sint'.
Elke dinsdag- en donderdagochtend sluiten de peuters tijdens het fruit eten aan bij groep 1 2 3.
Dan kijken we samen het Sinterklaasjournaal. We hebben dinsdag onze schoentjes gezet. Zal er
donderdag iets anders inzitten dan de wortel en de kleurplaat?
BSO
Thema ‘Verrassingen’. Weekthema ‘Bak je eigen...’.
Groep 1-2-3
Groep 1/2
Deze week met rekenen oefent groep 1 met pakjes bezorgen bij huizen tot en met 10.
Groep 2 oefent met de buurgetallen tot en met 15.
Met taal oefenen groep 1 en 2 met het rijmen.
Het getal van de week is de: 8
De letter van de week is de: p
De kinderen mogen spullen mee naar school nemen die beginnen met de letter p.
Groep 3
Deze week ronden we kern 5 af. De komende 5 dagen gaan we werken uit Sinterklaas
werkboekjes.
Met rekenen zijn we gestart in blok 4. We
oefenen het splitsen van 10 en het neerleggen
van bedragen tot 10,Groep 4-5
Woensdag 1 december:
Groep 4 de tafel van 3 opzeggen.
Groep 5 de tafel van 3 opzeggen heen en
terug.
Volgende week oefenen we de tafel van 6.
Niet vergeten, elke dag de tafel even thuis
opzeggen en blijven oefenen!!!
Groep 6/7/8
− Vrijdag a.s. hebben we, in het kader van verkeer, 'het dode hoek project’. Hierbij
klimmen de kinderen op de stoel van een vrachtwagenchauffeur. Ze worden daardoor
bewust gemaakt van de risico's van vrachtwagens, bussen en andere groot vervoer op
de weg. Ze ervaren zelf dat ze niet goed zichtbaar zijn voor de chauffeurs. Het project is
bij ons op locatie.
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−

−

We hebben gemerkt dat het maken van het werkstuk in deze drukke tijd niet meevalt
voor veel kinderen. We hebben daarom besloten de inleverdatum uit te stellen tot na de
kerstvakantie, namelijk 28 januari. De kinderen moeten het werkstuk wel vooral thuis
maken!
Vrijdag 3 december vieren we het sinterklaasfeest in de groep. De kinderen mogen hun
surprise met gedicht voor schooltijd in de klas brengen op deze ochtend.

Huiswerk
• Engels: dinsdag 30 november hoofdstuk 2.2
• Spreekbeurt: dinsdag 30 november Wesley
dinsdag 7 december Lize
• Topo: level 5 oefenen (groep) en level 6 oefenen(groep 6/7). De toets is op 9 december!
• Werkstuk: Tot en met hoofdstuk 4 schrijven de komende week.
Agenda
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 tot 12.00 uur
4 december – oud papier
6 december – vergadering ouderraad
Bijlage: een informatiebrief van de GGD Drenthe (deze wordt apart verstuurd / geplaatst)
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