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Beste ouders, 

Na een weekje vakantie zijn de meesten weer volop energie van start gegaan. Er heerst echter 

ook een hardnekkige griep waardoor de groepen niet elke dag compleet zijn. Hopelijk zijn we er 

gauw doorheen! 

Afgelopen maandag was er weer een bijeenkomst van Ieder kind in zijn kracht (zie bericht 

verderop in deze nieuwsbrief). De plannen beginnen steeds meer vorm te krijgen, fijn om de 

samenwerking tussen gemeente, dorp en kindcentrum te zien groeien! 

Wat ook groeit, zijn de voorjaarsbloemen rondom de school. Daar worden we blij van.. 

Voor de online leeromgeving van de leerlingen zijn we CKC breed overgestapt van het MOO 

portaal naar het COOL portaal. En cool is het! De leerlingen zijn alle mogelijkheden druk aan het 

verkennen en ook het team is op ontdekkingstocht. Binnenkort is er een teamtraining om alle 

mogelijkheden uitgelegd te krijgen, maar ook zonder die uitgebreide kennis is er al goed mee te 

werken. 

Iedereen alvast een heel fijn weekend gewenst! 

Hartelijke groet, het team van KC Drijber 

Trefwoord 

Een verhaal kan iets met je doen. Het kan je aan het denken zetten, je waarschuwen of je een 

spiegel voorhouden. Soms gebruik je een verhaal om de werkelijkheid te verbloemen, omdat die 

te moeilijk voor je is. 

Over dit soort verhalen gaat het deze week. Kinderen ontdekken wat het verhaal met hen doet 

en merken dat dit per mens verschillend kan zijn. Middels gesprekken en creatieve verwerking 

verdiepen ze zich in de beleving en de betekenis van de verhalen. 

 

 

Jarig 

Op 11 maart is juf Ynhi jarig. Een hele fijne dag gewenst! 

 

 

Ieder kind in zijn kracht 

Afgelopen maandag was de tweede bijeenkomst van het programma Ieder kind in zijn kracht. 

We hebben met de leden van de coalitie besproken hoe we tot concrete plannen en activiteiten 

kunnen komen waarmee we de jeugd van Drijber kunnen bedienen. We hebben de wensen van 

de kinderen, aanwezigen van de informatie avond en de teamleden van ons kindcentrum 

gecategoriseerd in drie domeinen; Kunst en cultuur, Sport en beweging en Weerbaarheid. Voor 

elk domein is een ‘aanjager’ aangesteld en zo komen we steeds dichter bij het concretiseren van 

de plannen. De eerste activiteit op het gebied van kunst/cultuur staat al gepland: de naschoolse 

activiteit ‘maskers maken’. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de kinderen om 

samen creatief bezig te zijn. Om te voorkomen dat zaken dubbel georganiseerd worden of langs 

elkaar heen lopen hebben we contact gezocht met Kinderwerk Drijber. Ook Tienerwerk wordt 

benaderd. Op deze manier hopen we een goedlopend netwerk op te kunnen zetten ten gunste 

van onze kinderen! 
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Uit de groepen:  

 

Peutergroep-Dagopvang  

Thema: “Knuffels” van Uk & Puk. Er logeren al heel wat knuffelvriendjes bij ons, maar er kunnen 

nog meer bij.  

 

BSO 

Thema: Jungle (deels ingevuld als naschoolse activiteit voor alle kinderen van school). 

 

Groep 1 en 2 
Het thema is: De sloot 
 

Met taal hebben we geoefend met het analyseren van woorden.  
Met rekenen hebben we geoefend met het maken en aflezen van een grafiek.  

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

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

Groep 3-4-5  

Woensdag 15 maart de tafel van 10. 

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

• Volgende week herhalen we de tafel van 11. 

Donderdagmiddag is er geen spreekbeurt! 

Voorstelling: 

Vrijdagmorgen 17 maart gaan we naar de voorstelling: Paniek in de wolkenfabriek. De 

voorstelling is in CKC de Beatrix in Beilen. We vertrekken om 10.00 uur en zijn om ongeveer 

12.00 uur weer terug op school. Het vervoer is geregeld. 

 
Groep 6-7-8 

Vervoer: 

Vrijdag 17 maart staat er weer een techniekles in Hoogeveen op het programma. We hebben 

hiervoor nog vervoer voor 4 kinderen nodig. 

Werkstuk groep 7 en 8 

Deze week zijn we begonnen met een introductie les voor het maken van een werkstuk. We 

hebben ons georiënteerd op een onderwerp. Aankomende maandag moeten alle leerlingen 2 

mogelijke onderwerpen hebben gekozen. We maken dan samen een keuze voor een geschikt 

onderwerp.  

De kinderen moeten thuis met het werkstuk aan de slag, daarnaast zullen we ons klassikaal 

bezig houden met lessen over bronnen en in je eigen woorden schrijven. In de agenda en de 

nieuwsbrief zullen we een planning delen. Wilt u thuis meekijken of het lukt?  

Lessenserie Lampje 

In de aankomende weken gaan we de lessenserie ‘kracht van Lampje’ met de klas behandelen. 

Dit is een speciale reeks lessen bij de verfilming van het boek van Annet Schaap. Het is een 

avontuurlijke reis samen met Lampje en de andere personages uit de serie. Onderweg leren we 

dingen over onszelf, over verschillen tussen mensen en over saamhorigheid.  

Huiswerk:  

Maandag 13 maart: 2 onderwerpen hebben voor het werkstuk + meenemen van een speciaal 

voorwerp n.a.v. lessenserie lampje. 

 

Agenda: 

Maandag 20 april: Sporten met meester Pim 

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag: Paasviering 
Maandag 10 april: Tweede Paasdag, Alle kinderen vrij (opvang gesloten) 
Dinsdag 11 april: Onderwijs vrij (compensatie voor Goede Vrijdag) 
Vrijdag 21 april: Koningsspelen 
 


