Nieuwsbrief
11 april 2018
Nummer 26
Het thema van trefwoord is: ‘Duurzaam’
In deze tijd is er volop aandacht voor het behoud van de aarde. Je kunt niet jong genoeg
beginnen met het zorgvuldig omgaan met de aarde. Het scheppingsverhaal uit Genesis 1
biedt daarvoor een aanknopingspunt.
Goede doelen: Stichting Opkikker
Deze week is meegenomen € 6,95
Jarige leerlingen
Op 13 april is Milan jarig. Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.
Unicef sponsorloop
Komende zondag, 15 april, vindt de Unicefloop in Hoogeveen plaats. In totaal doen er ruim
1550 kinderen mee, een prachtig aantal!
Het is de bedoeling dat de kinderen het geld dat ze voor Unicef ophalen, uiterlijk dinsdag 24
april in hun sponsorenvelop inleveren op school.
We hopen dat u de kinderen wilt stimuleren om de envelop tijdig in te leveren.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april worden alweer de vijfde Koningsspelen georganiseerd. Dit is onze, jaarlijks
terugkerende, sportdag. We starten op deze dag met een gezamenlijk ontbijt. Hiermee willen
we om 9.00 uur beginnen. De kinderen mogen deze ochtend daarom wat later op school
komen. We verwachten ze dan ook om 8.45 uur.
Om 9.30 uur worden de Koningsspelen daarna officieel geopend en beginnen we met de
diverse sportactiviteiten. Er hebben zich heel wat vrijwilligers aangemeld om te komen
meehelpen; geweldig!! Het zou fijn zijn wanneer deze ouders rond 9.15 uur aanwezig zijn op
deze dag, zodat we nog even een korte uitleg kunnen geven. Alle ouders en andere
belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd om te komen kijken en de
kinderen aan te moedigen vanaf de zijlijn! We hopen er samen een mooie, sportieve dag van
te maken en we hopen natuurlijk op een mooi lentezonnetje.
Na de Koningsspelen begint voor alle groepen om 12.00 uur het weekend!
Verkeersexamen groep 7/8
Vorige week donderdag hebben alle kinderen van groep 7 en 8 het theoretisch gedeelte van
het verkeersexamen gemaakt. Iedereen is hiervoor geslaagd! Donderdag 12 april wordt
gekeken of ze deze theorie in de praktijk kunnen toepassen. Hierbij is het belangrijk dat de
kinderen een goede fiets bij zich hebben! Deze fiets moet voorzien zijn van:
 een achter reflector
 een goed werkende bel
 goed werkende remmen
Wanneer dit niet het geval is, mogen ze niet deelnemen aan het examen! Verder wordt de
fiets gecontroleerd op:
 reflectoren op de wielen of in de band
 gele reflectoren in de trappers
 vastzittende handvaten
 een vastzittend zadel
De route is uitgezet in Beilen. We wensen groep 7 en 8 veel succes donderdag!
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Schoolfoto’s
De laatste jaren worden er heel veel foto’s gemaakt van kinderen op school en in de klas.
Deze foto’s verspreiden we via de fotoalbums van het ouderportaal. U kunt ze dan
downloaden voor eigen gebruik. Het laten maken van individuele geposeerde foto’s door een
‘schoolfotograaf’ voegt daar voor de school weinig aan toe. We zien dit niet meer als een taak
van de school om dit te organiseren. Voor portretfoto’s kunt u prima terecht bij fotografen in
de buurt.
In overleg met de ouderraad is dan ook besloten geen individuele schoolfoto’s meer te laten
maken. Meester Pieter zal groepsfoto’s maken die u via het ouderportaal kunt downloaden.
Op die manier zijn er verder ook geen kosten voor u.
Nieuws uit de groepen
Peutergroep
 Het thema is ‘groeien en bloeien’.
Groep 1 en 2







De komende weken werken we over het thema: de trekker.
Volgende week dinsdag heeft Sylvana de boekjeskring.
Het zonnetje van deze week is: Sylvana
De letter van de week is de letter g. De kinderen mogen spullen meenemen die
beginnen met de g, deze stellen we tentoon op de letterplanken.
Het cijfer van de week is het cijfer 6.
Vraag: De graafmachine voor in de zandbak is kapot, waarschijnlijk ontbreekt er een
schroef o.i.d. En bij de wipwap moeten er een aantal schroeven worden vastgezet. Als
u dit zou willen doen dan kunt u zich melden bij de leerkracht van groep 1/2.

Groep 3,4 en 5
 Op woensdag 18 april zeg je een zelf gekozen tafel op. Ik ben benieuwd!!
Groep 6,7 en 8
We hebben in deze periode veel leuke en leerzame uitjes gehad en nog voor de boeg. Fijn dat
er elke keer weer voldoende ouders bereid zijn om hierbij mee te gaan!
 Donderdag 12 april praktisch verkeersexamen; fiets mee.
 Vrijdag 13 april: groep 7 en 8 techniek Hoogeveen (terug op school rond 14.30)
 Maandag 16 april: Fenna boekbespreking
 Dinsdag 17 april: Leon boekbespreking
Groep 8: dinsdag 17 april en woensdag 18 april IEP toets!
BSO – thema: Ontdekken en experimenteren
 Dinsdag 17 april - We gaan naar buiten en gaan speuren. Met een eierdoos, bedrukt
met allemaal plaatjes van afbeeldingen gaan we zoeken en speuren.
 Donderdag 19 april - Bellenblazen is gewoon een leuke bezigheid. Het is fascinerend
om te zien hoe een bel ontstaat, hoe groot deze wordt en hoelang de bel heel blijft.
We gaan heerlijk bellen blazen buiten.
Agenda
12 april
13 april
17-18 april
20 april
27 april t/m 11 mei

Praktijk verkeersexamen groep 7-8
Techniek in Hoogeveen (groep 7-8)
IEP-toets groep 8
Koningsspelen – sportdag 12.00 uur vrij
Meivakantie

Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest

Kindcentrum Drijber * Nijenkamp 29 * 9419 TM Drijber * tel. 0593 – 562543 * www.cbsdrijber.nl

