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Nieuwsbrief    
30 juni 2021 

 
 

  

Trefwoord 

Thema: Beginnen, met als weekthema: Aan je leven beginnen 

Nog even en dan beginnen de kinderen aan hun zomervakantie. Herinneren ze zich nog hoe ze 

aan het schooljaar begonnen? 

We verkennen hoe het is om ergens aan te beginnen. De Bijbelse scheppingsverhalen geven een 

beeldend antwoord op de onmogelijke vraag hoe het gesteld is met het begin van alles. Van de 

wereld van de mensen.   

 

Jarig 

Dinsdag 6 juli is Caithlinn jarig. Graag willen we haar alvast feliciteren. We wensen haar een 

heel gezellige dag. 

 

Afscheid 

Gisteren hebben we bij de kinderopvang afscheid genomen van juf Wianda. We wensen haar 

veel plezier en veel succes in haar nieuwe baan in Zwolle. 

Vandaag heeft stagemeester Ties afscheid genomen van de bovenbouw. We bedanken hem voor 

zijn inzet en wensen hem alle goeds bij de laatste fase van zijn studie.  

 

Foto’s 

Gisteren zijn alle groepen op de foto gekomen. De 

groepsfoto’s zullen een dezer dagen via Social Schools 

worden verspreid.  

 

ANWB-Streetwise 

Vanmorgen hebben alle groepen een extra uitgebreide 

verkeersles gehad in het kader de ANWB-Streetwise. Zoals 

u deze week in de folder hebt kunnen lezen, waren er de 

volgende programma-onderdelen: groep 1-2 – ‘Toet,toet’; 

groep 3-4 – ‘Blik en klik’; groep 5-6 – ‘Hallo auto’ en groep 

7-8 – ‘Trapvaardig’. De leerlingen hebben met veel plezier 

meegedaan. Het was een leuke en leerzame ochtend. 

 

Indianenfeestdag 2 juli 

Vrijdag 2 juli is het indianenfeest van groep 1 t/m 5. De kinderen mogen deze dag als indiaan 

verkleed komen maar dat hoeft niet want op school hebben we een indianenshirt en hoofdtooi 

gemaakt. Het wordt een dag vol bijzondere indianenverhalen- en ervaringen.  

Alle kinderen worden om 8.20 uur op school verwacht. 

Het programma voor deze dag ziet er zo uit: 

• 08.30 uur opening, de leerkrachten en Pieter de Jong openen met een indianenverhaal.   

• 09.00 uur tot 10.30 uur panfluit maken door groep 3/4/5. 

• 09.00 uur tot 10.30 uur tipi’s maken en speurtocht voor groep 1/2.  

• 10.30 uur tot 11.00 uur pauze  

• 11.00 uur tot 12.00 uur regenbuizen maken door groep 1/2. 

• 11.00 uur tot 12.00 uur tipi's maken en speurtocht voor groep 3/4/5.  

• 12.00 uur tot 12.30 uur indianen djembé sessie : regendans en indianenlied met vraag 

en antwoord . 

• 12.30 uur eten.  

• 13.00 uur tot 14.00 spelletjes met boogschieten, speergooien, paardenrace, vissen en 

vrij spel. 
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Het wordt vast een gezellige dag, we hebben er 

zin in!!! 

Deze activiteit wordt, net als het ‘alternatieve 

schoolkamp’, deels bekostigd vanuit een subsidie 

van Welzijn Midden-Drenthe in het kader van het 

programma van ‘Jeugd aan zet’.  

 
Afscheidsavond 

In de laatste week nemen we op de 

woensdagavond afscheid van groep 8. Hiervoor 

worden de leerlingen van de bovenbouw 

uitgenodigd en de ouders van de leerlingen van groep 8. Net als vorig jaar kunnen de ouders 

dan op ruime afstand van elkaar plaatsnemen in het lokaal. Helaas kunnen we bij meerdere 

volwassenen de afstand niet garanderen. De leerlingen van de bovenbouw werken aan een 

digitale presentatie en ook de andere groepen leveren een digitale bijdrage aan deze avond. We 

zullen er voor zorgen dat deze digitale bijdragen ook thuis te zien zullen zijn via Teams. Zie voor 

praktische informatie ook het stukje van de bovenbouw verderop in deze nieuwsbrief.  

 
Boeken lenen voor in de vakantie 

Volgende week kunnen alle kinderen 3 boeken lenen uit de schoolbibliotheek. Ook in de 

vakantie lezen blijft belangrijk. Dus zoek een paar leuke boeken uit. 

 

Meester- en juffendag 

Volgende week vrijdag is de laatste schooldag. We zijn dan tot 12.00 uur op school en dan 

begint de zomervakantie. Dit is tevens de dag waarop alle juffen en meester hun verjaardag 

vieren met een gezellige afsluitende dag in hun groep. De kinderen hoeven die ochtend geen 

eten en drinken mee te nemen.  

 

Lokaal groep 1-2-3 

In de eerste weken van de zomervakantie wordt de vloer van het onderbouwlokaal vervangen. 

Ook komt er nieuw keukenblokje in. Dat betekent dat we volgende week het hele lokaal leeg 

moeten maken. Wellicht zijn er enkele sterke ouders die ons daarbij willen helpen. U kunt zich 

melden bij juf Elisabeth.  

 

Kaartenactie Stichting ‘Het vergeten kind’ 

In het kader van het jubileum van de kinderopvang van CKC Drenthe is er een kaartenactie voor 

het goede doel gestart. De kinderen van de opvang hebben allemaal een tekening gemaakt. 

Deze worden als kaarten afgedrukt op A5 formaat. Elk kind krijgt zijn/haar eigen kaarten mee 

naar huis. Een setje kaarten met vijf stuks kost €5,-.  Meerdere setjes kunnen worden bijbesteld 

via een bestelformulier dat we meegeven met de kaarten.  

 

Social Schools voor de kinderopvang 

Enkele ouders hebben hun account al geactiveerd. Om iedereen te 

kunnen bereiken vragen we u dit alsnog te doen. Hebt u hulp 

nodig bij het aanmaken van dit account dan horen we dat graag. 

 

Uit de groepen 

Peutergroep-Dagopvang 

Deze week is ons thema: Indianen 

Volgende week donderdag is de afsluitende ochtend voor de 

peuters. Ook dan is het thema indianen. 

 
BSO 

We maken het gezellig de laatste week voor de vakantie. 
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Groep 1-2-3 
De komende weken werken wij over Indianen.  

 

Groep 1 en 2  
Doel taal: letters herkennen 

Doel rekenen: Tijd 
De kinderen van groep 2 werken in de rekenwerkboeken van groep 3. 

 
Groep 3 

We gaan de komende week verder in Kern 11, de laatste kern van Veilig leren lezen.  

Met rekenen hebben we blok 10 afgerond. Volgende week gaan we herhalen en verrijken.  

 
Opruimen en schoonmaken 
Volgende week is de laatste school week, waarin we nog wel aan het werk gaan maar er zal ook 

veel worden opgeruimd en schoongemaakt. Die week mogen de kinderen gezelschapsspelletjes 

meenemen, om mee te spelen. De spelmaterialen van school zullen aan het begin van de week 

worden meegegeven om thuis schoon te maken.  

 

 
Groep 4-5 

Woensdag 7 juli: 

• groep 4 de tafel van 7 

• groep 5 de tafel van 7 heen en terug 

 Blijf de tafels ook in de zomervakantie oefenen. 

 

Groep 6-7-8 

Opruimen 

We gaan bijna de laatste schoolweek in. Er wordt 

nog wel gewerkt natuurlijk, maar er zal ook veel 

worden opgeruimd en schoongemaakt. We willen 

daarom vragen of de kinderen maandag een grote 

tas mee willen nemen waarin al veel schriften etc. 

mee naar huis genomen kunnen worden. Ook mogen de kinderen volgende week 

gezelschapsspelletjes meenemen. Digitale spelletjes zijn niet toegestaan. 

Afscheidsavond groep 8 

De afscheidsavond van groep 8 vindt plaats op woensdag 7 juli. Alle kinderen van de 

bovenbouw zijn hiervoor uitgenodigd en ook de ouders/verzorgers van groep 8. We verwachten 

de kinderen allemaal vanaf 19.15 uur op school, in 'feestelijk blauw’. We beginnen dan om 

19.30 uur. De kinderen van groep 6 en 7 kunnen rond 20.45 uur zelf weer naar huis of kunnen 

dan weer worden opgehaald. Met de kinderen en de ouders van groep 8 doen we dan nog een 

hapje en een drankje.  

 

Agenda 

2 juli  - pleinfeest groep 1 t/m 5 – thema Indianen 

5 juli  - vergadering medezeggenschapsraad 

7 juli  - afscheid groep 8 

8 juli  - afsluitende gezellige ochtend peuters 

9 juli  - meester- en juffendag/laatste schooldag tot 12.00 u. 

25 juli - verjaardag meester Pieter 

7 augustus - verjaardag juf Ria 

19 augustus - verjaardag Diny 

23 augustus - eerste schooldag 2021 - 2022 

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Pieter de Roest. 
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Ingekomen: 

 

Hieronder een poster van de Summer Break in Beilen. Er is ook een Summer Break in 

Westerbork en wel op dindag 14 juli op het Sportpark Perkenslag (VKW) 
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