Nieuwsbrief
31 oktober 2018
Nummer 08
Het thema van trefwoord is: ‘Verfraaien’
Deze week staan we stil bij het uiterlijk. Wordt je pony mooier als je er zelf een stukje
afknipt? En wat vind je van een tatoeage? En houd je wel of niet van make-up. In de
Bijbelverhalen horen we dat een eenvoudige knecht vertelt wat generaal Naäman moet doen
om beter te worden.
Goede doelen: Stichting Opkikker
Deze week is er € 3,70 meegenomen.
Deze week zijn er geen jarige leerlingen
Opening Col du Vam
Het was een gezellige ochtend bij de
voorbereidingen van de fietsroute op de berg.
Wat zijn er leuke opschriften en tekeningen
gemaakt op de weg. Foto’s hiervan zijn te
vinden op drijber.net en ons ouderportaal.
Hoofdluiscontrole
Gisteren zijn de moeders weer geweest om de
leerlingen te controleren op hoofdluis. En
super……..onze school is hoofdluisvrij!!
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Via het ouderportaal kunt u zich aanmelden voor de oudergesprekken op maandag 5
november. U kunt, als u dat wilt, een tijdstip inplannen voor een gesprek met de leerkracht.
Als de leerkrachten graag even contact willen, zullen ze u uitnodigen voor een gesprek.
Meedraaiochtend CSG Beilen groep 8
Op dinsdag 6 november mag groep 8 een ochtendje meedraaien bij CSG Beilen. Tijdens deze
ochtend volgen de leerlingen 2 lessen en ervaren ze hoe het in de praktijk gaat op het
voortgezet onderwijs. We worden om 10.30 uur in Beilen verwacht en gaan om 12.00 uur
weer richting school. Het vervoer is geregeld!
EU-schoolfruit
We hebben weer subidie aangevraagd voor het verstrekken van fruit en groente in de kleine
pauze. Dat is gelukt. We krijgen weer voor een half jaar drie keer per week groente en fruit
voor de leerlingen. Dit is een mooie gelegenheid om kinderen kennis te laten maken met
verschillende soorten. Het begint in de tweede week van november. De andere dagen worden
aangevuld door de ouderraad.
Peutergroep
 Thema: Pukthema ‘Reuzen en kabouters’
Groep 1 en 2
 Het thema van de komende weken is: Herfst / Reuzen en kabouters
 Het getal van de week is het getal 8.
 De letter van de week is de letter h. De kinderen mogen spullen meenemen die
beginnen met de h, deze stellen we tentoon op de letterplanken. Vanaf vrijdag is de
letter p de letter van de week.
 Volgende week dinsdag, 6 november, heeft Rick de kofferkring.
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Op woensdag 7 november gaan we naar de voorstelling: Wolk in de klas. Deze
voorstelling vindt plaats in Westerbork en begint om 09.00 uur. Dat betekent dat we
meteen om 08.25 uur richting Westerbork moeten vertrekken. Fijn dat er genoeg
chauffeurs zijn!
Op 7 november moeten alle kinderen een stoelverhoger mee!
De meeste kinderen hebben een brief meegekregen van de logopedie, wilt u deze
weer inleveren bij de leerkracht.

Groep 3,4 en 5
 Woensdag 7 november
o Groep 4 de tafel van 4
o Groep 5 de tafel van 4 heen en terug.
Volgende week herhalen we de tafel van 4.
Groep 6,7 en 8
Spreekbeurt:
 Dinsdag 6 november: Leon
Agenda
1 november
5 november
6 november
7 november
8 november
13 november
14 november
16 november
30 november
5 december
14 december
20 december

OR vergadering
Oudergesprekken
Groep 8 naar de CSG in Beilen
Voorstelling groep 1 en 2 ‘Wolk in de klas’ in Westerbork
Groep 3 t/m 8 workshops op school 21󠄶e -eeuwse vaardigheden
Start EU-schoolfruit
Decoratieavond voor Sinterklaas
Technieklessen in Hoogeveen
Studiedag, alle leerlingen vrijdag
Sint en Piet komen op school
Technieklessen in Hoogeveen
Kerstviering (avond)

Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
Ingekomen:

SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest!
16 november 2018 |Apenkooi XXL Expo Assen
Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, klimmen, dansen, spelen, springen, vallen en weer
opstaan! En doe wat jij wil..
Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen (koorddansen), Disk Golf of HipHop? Wil jij graag een
keer een potje voetballen tegen de spelers van FC Emmen of gamen tegen Luuck Jans (eSporter van FC
Emmen)? Of wil je liever de hele dag op een giga springkussen? Torens bouwen van mega lego of in de
ballenbak? Het kan allemaal..
Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het grootste gratis indoor sport en bewegen festival
van Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Kom ook en test je lenigheid, coördinatie, snelheid,
uithoudingsvermogen en kracht in een jungle van spelletjes, sporten, videogames, springkussens en
verrassende challenges. Probeer alles uit, verleg je grenzen en ontdek nieuwe sporten en spellen. Ren je
rot en beweeg je suf!
Kijk voor meer informatie op www.apenkooixxl.nl
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