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Beste ouders, 

Het thema van Trefwoord (‘zie je mij?’) past heel mooi bij deze week. De rapporten zijn mee 

naar huis gekomen en vandaag waren de oudergesprekken. We proberen elk kind te zien op het 

gebied van hun cognitieve ontwikkeling (kennis) en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Fijn 

om te merken dat ouders en leerkrachten vaak een overeenkomstig beeld van de kinderen 

hebben, hoewel het ook niet gek is dat er soms verschillende dingen gezien worden. Daarom is 

het heel belangrijk om de lijntjes kort te houden. Gelukkig lukt dat over het algemeen goed! 

Volgende week gaan we de laatste week voor de vakantie in. Er staan weer leuke dingen op het 

programma, zoals het bloemen inzaaien op dinsdag. Komt u ook? (zie bericht verderop in deze 

nieuwsbrief). We wensen u alvast een heel fijn weekend! 

Hartelijke groet, het team van KC Drijber 

Trefwoord 

We starten deze week met een nieuw thema: "Zie je mij?”. In deze eerste week ontdekken de 

kinderen het belang van gezien worden en verkennen ze de momenten waarop het belangrijk is 

om gezien te worden. 

In de Bijbelverhalen is het Jezus die mensen ziet. Juist hen die door anderen worden ontweken 

of als minder belangrijk worden gezien. 

 

 

Jarig 

Komende week geen jarigen 

 

 

Bloemen inzaaien 

Zoals u weet is ons kindcentrum aangehaakt bij het project ‘Ieder kind in zijn kracht’ van de 

gemeente Midden-Drenthe. Bij het inventariseren van de wensen van onze kinderen kwam vaak 

naar voren dat ze blij worden van bloemen. En we maken ze graag blij! Daarom gaan we 

aankomende dinsdag, 21 februari, voor de aftrap van het project met alle kinderen van het 

kindcentrum bloemen zaaien. We doen dit langs het schoolpad en de Es. We starten meteen om 

8.30 uur met een korte uitleg en de aftrap van het project en daarna gaan we zaaien. Ouders 

zijn van harte welkom om te helpen! We verwachten een uurtje bezig te zijn, daarna kunt u in 

school nog een kop thee of koffie drinken. Graag tot dan! 

 

Artikel CKC in Beeld 

Onlangs is er een artikel over ons kindcentrum verschenen in het online magazine CKC in Beeld. 

In het artikel is te lezen hoe goed het bij ons gaat als het om integraliteit gaat: We zijn één 

kindcentrum, waar onderwijs en opvang samen gaan! Via onderstaande link kunt u het artikel 

lezen: 

https://www.ckcdrenthe.nl/app/uploads/2023/02/Artikel-CKC-in-BEELD-opvang-en-onderwijs-

verrijken-elkaar-op-kindcentrum-Drijber.pdf 

 

Uit de groepen:  

 

Peutergroep-Dagopvang  

Thema: We ronden de komende week ons thema af over ‘Vormen en Kleuren'. 

https://www.ckcdrenthe.nl/app/uploads/2023/02/Artikel-CKC-in-BEELD-opvang-en-onderwijs-verrijken-elkaar-op-kindcentrum-Drijber.pdf
https://www.ckcdrenthe.nl/app/uploads/2023/02/Artikel-CKC-in-BEELD-opvang-en-onderwijs-verrijken-elkaar-op-kindcentrum-Drijber.pdf
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Het duurt nog even, maar na de Voorjaarsvakantie starten we met het thema ‘Knuffels’ van Uk 

& Puk. Gedurende dit thema mogen de kinderen een knuffel mee die bij ons komt logeren. Het 

is leuk dat de knuffel gelijk meekomt na de voorjaarsvakantie. 

 

Punt van aandacht: vergeet niet de kinderen uit het KidsVision-systeem te halen 

wanneer kinderen vakantieopvang afnemen volgens contract, maar niet komen tijdens 

de voorjaarsvakantie.  

 
BSO 

Thema: ‘Ik ben een kunstenaar’.  

 

Punt van aandacht: vergeet niet de kinderen uit het KidsVision-systeem te halen 

wanneer kinderen vakantieopvang afnemen volgens contract, maar niet komen tijdens 

de voorjaarsvakantie.  

 

Groep 1 en 2 
Het thema is: Vormen en kleuren.  
 

Met taal hebben we geoefend met het nazeggen van zinnen en het synthetiseren van woorden.  
Met rekenen hebben we geoefend met het op de juiste volgorde leggen van de getallen, het 

benoemen welk getal het grootst is en wat de buurgetallen zijn.  

De letter van de week is de letter l, de kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de 

letter l, dan stellen we deze tentoon op de letterplank.  

 

Groep 3-4-5  

Woensdag 22 februari de tafel van 8. 

• Groep 4 alleen heen en groep 5 heen en terug opzeggen.  

• Na de vakantie herhalen we de tafel van 9. 

 
Groep 6-7-8 

Vervoer: 

Vrijdag 17 februari en 17 maart staan er weer technieklessen in Hoogeveen op het programma. 

Het vervoer voor 17 februari is inmiddels rond! We zijn dan weer rond 14.15 uur terug bij 

school. 

Vrijdag 10 maart is er een voorstelling in Westerbork. We vertrekken rond 10 uur bij school en 

zijn rond 12 uur weer terug. We hebben hiervoor nog één auto nodig. Wie wil er mee? 

Project Y: 

We doen met de bovenbouw mee met Project Y. Hierbij worden klassen gevraagd een paasei 

van ongeveer 80 cm hoog te versieren met elkaar. Van al deze eieren wordt een tentoonstelling 

gemaakt. De kinderen krijgen deze week de opdracht mee om een origineel ontwerp te maken. 

Uit deze ontwerpen kiezen we er na de voorjaarsvakantie samen één uit om met elkaar te 

maken, of we combineren meerdere ontwerpen met elkaar. 

Tostidag: dinsdag heeft onze groep weer tostidag! 

Huiswerk: 

Dinsdag 21 februari: Engels 1.3  

Topo: groep 6/7 toets level 7 t/m 9, groep 8 level 6 en 7.  Deze toets is morgen, 17 

februari! 

Project Y: maandag 6 maart: Ontwerp maken voor een ei 

 

 

Agenda: 

Dinsdag 21 februari: Bloemen zaaien! 

Dinsdag 21 februari: bezoek Magda (jeugdverpleegkundige) bij de opvanggroep 
Donderdag 16 februari: 10-minuten gesprekken 
Vrijdag 24 februari: Studiedag voor het team, kinderen vrij 

27 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie 
 
 


