Nieuwsbrief
16 mei 2018
Nummer 28
Het thema van trefwoord is: ‘Kiezen’
Elke dag heb je te maken met keuzemomenten. Wat trekt je aan, wat doe je op je brood.
Dat niet iedereen dezelfde keuzes maakt, zal ook voor kinderen duidelijk zijn. Op
verschillende wijzen krijgen ze deze week de gelegenheid om te kiezen. In het leven van de
Bijbelse personages worden belangrijke keuzes gemaakt. We vertellen uit het Bijbelboek
Ruth.
Goede doelen: Stichting Opkikker
Deze week is er € 8,15 meegenomen.
Deze week zijn er geen jarige leerlingen.
Plantjes
Femmie Tolsma heeft plantjes/stekjes gebracht, alle kinderen
hebben vandaag een plantje mee naar huis gekregen. Het zijn
kalebassen of pompoenen.
Na de zomervakantie is het leuk om te vertellen wat het geworden
is of om mee naar school te nemen.
Hoofluis
Dinsdag zijn de kriebelmoeders geweest en onze school is hoofdluis vrij!! Ook een oproep
voor nieuwe moeders/vaders die willen helpen bij het controleren. Opgave bij juf Gerda.
Audit
We kijken met een positief gevoel terug op de audit van 25 april. Er werden door het
auditteam heel veel positieve zaken benoemd. Binnenkort krijgen we een concept verslag van
hun bevindingen. Na goedkeuring gaat het verslag naar het bestuur.
School van de week van JOGG
Vanaf week 3 organiseert Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Midden-Drenthe de actie
‘School van de Week’. Elke week wordt er een basisschool verkozen tot ‘School van de Week’.
Alle leerlingen van deze basisschool kunnen in de desbetreffende week met 50% korting
zwemmen bij de zwembaden in Midden-Drenthe. Dit zal zijn op de woensdag of
zaterdagmiddag. Alle basisscholen in de gemeente komen aan de beurt
tijdens de actie, ook de school van uw kind. Met de actie wil het JOGGteam de kinderen stimuleren om meer te bewegen en om de
zwemveiligheid en het vrij zwemmen te stimuleren. De kinderen zullen
in de desbetreffende week een kortingskaartje meekrijgen naar huis en
mogen die week met korting zwemmen. Dit initiatief is tot stand
gekomen door de zwembaden en JOGG Midden-Drenthe. Er wordt
gehoopt dat zoveel mogelijk kinderen gebruik van dit leuke aanbod. Het
zal natuurlijk leuk zijn als uw kind met vriendjes en vriendinnetjes een
leuke middag gaat zwemmen! (Let op! Kinderen, die niet in het bezit
zijn van een zwemdiploma, zijn verplicht om met volwassen begeleiding
naar het zwembad toe te komen).
De week waarin de school van uw kind, School van de Week zal zijn is:
WEEK 20
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Spelmateriaal voor op het plein
De eerste nieuwe spullen voor op het plein zijn
binnen. Zo krijgen ook de grotere kinderen wat
speciale materialen om mee te spelen in de
pauzes.
Nieuws uit de groepen
Peutergroep
 Het thema is ‘groeien en bloeien’.
Groep 1 en 2
 De komende weken werken we over het thema: Pluk van de Petteflet.
 Volgende week dinsdag heeft Rick de boekjeskring.
 Het zonnetje van deze week is: Jens
 De letter van de week is de letter m. De kinderen mogen spullen meenemen die
beginnen met de m deze stellen we tentoon op de letterplanken.
 Het cijfer van de week is het cijfer 9.
Groep 3,4 en 5
 Op vrijdag 18 mei houdt Tyge een spreekbeurt.
 Op woensdag 23 mei herhalen we de tafel van 9, voor groep 4 en 5 heen en terug.
 Volgende week herhalen we de tafel van 8.
 Op 24 mei heeft groep 5 een aardrijkskundetoets over hoofdstuk 4.
Groep 6,7 en 8
 Dinsdag 22 mei:
o Groep 6 toets Engels 6.1
o Groep 7/8 toets Engels 4.1
 Donderdag 24 mei:
o Groep 6 aardrijkskundetoets over hoofdstuk 4.
 Maandag 28 mei:
o Groep 7/8 heeft om 13.00 uur een workshop Cliffhanger en heeft dus geen
gym. Groep 6 mag deze dag naar gymnastiek met groep 3/4/5.
BSO – thema: Dat smaakt naar meer.
Agenda
17 mei
OR vergadering
19,20,21 mei Vrij Pinksterweekend
1 juni
Groep 3,4,5 excursie naar de boerderij van Gerben Fikkert, we hebben nog een
auto nodig voor vervoer.
5 t/m 21 juni Vlinderproject.
22 juni
Schoolreis groep 1 t/m 8 naar het dolfinarium in Harderwijk.
29 juni
Rapporten mee.
2 juli
10 minuten gesprekken.
4 juli
vergadering MR
Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest

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

