Nieuwsbrief
30 januari 2019
Nummer 18
Het thema van trefwoord is: ‘Zien’
Deze tweede week gaat het onder andere over niet kunnen zien, door blindheid of omdat het
donker is. En we ontdekken dat je soms met andere zintuigen kunt ‘zien’, met je oren, met je
handen, met je neus en met je mond. Zonder dat je het ziet, weet je wat het is. In de
Bijbelverhalen laat Jezus blinden met nieuwe ogen naar de wereld kijken en vertelt hij over het
mosterdzaadje.
Goede doelen: Stichting Opkikker
Deze week is er € 5,80 meegenomen.
Volgende week zijn er geen jarige leerlingen.
Poëzieweek 2019 met het thema vrijheid
Poëzie verrast en verwondert. Een gedicht laat je eventjes met een nieuwe blik naar de wereld
om je heen kijken. Op woensdag 6 februari houden wij een poëziemiddag en zijn we in alle
groepen met gedichten bezig.
Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd, wilt u ze meegeven naar school.
Loop voor Unicef /Cascaderun
Op zondag 14 april wordt de 33e Unicefloop gehouden. Dat is op dezelfde dag als de
Cascaderun. De opbrengst van de sponsorloop gaat naar Unicef. We nodigen de kinderen uit
hieraan mee te doen. Deze week krijgen de kinderen een flyer mee waarop alle informatie te
vinden is over de sponsorloop voor Unicef.
Oudergesprekken
U kunt u weer inschrijven voor de oudergesprekken op maandag 11 februari. Dit loopt via het
ouderportaal van onze website.
Aanwezigheid Otto Dijkstra
Enkele weken geleden hebt u in de nieuwsbrief gelezen dat ik (Otto) gedurende de ziekte van
Pieter (een deel van) de directietaken op de school zal uitvoeren. De aanleiding voor mijn
aanwezigheid is natuurlijk niet fijn en hopelijk van korte duur. Aan de andere kant is de school
ook weer heel vertrouwd omdat ik 2 jaar geleden ook een half jaar de directietaken heb
waargenomen.
In het algemeen zal ik op de maandag en de donderdag (een deel van de dag) aanwezig zijn.
U kunt mij eventueel bereiken via het mailadres van de school.
Nieuws uit de groepen
Peutergroep
 Thema: ‘Een huis voor Harry’
 Wilt u uw kind wanten, een sjaal etc. aantrekken naar school, zodat we fijn buiten
kunnen spelen?
Groep 1 en 2
 Deze week ronden we het thema ‘Een huis voor Harry’ af.
 Volgende week starten we met het thema: Stoeprand stop.
 Tijdens dit thema krijgen de kinderen ook een tas met het prentenboek mee naar huis.
Rick, Dirk, Mike/Amy krijgen de tas maandag 4 februari mee, deze graag vrijdag 8
februari weer inleveren.
Kindcentrum Drijber * Nijenkamp 29 * 9419 TM Drijber * tel. 0593 – 562543 * www.cbsdrijber.nl






Jens/Niek, Nicky en Daniël krijgen de tas maandag 11 februari mee, graag vrijdag 15
februari weer inleveren.
Bram, Tobias en Guus krijgen de tas vrijdag 15 februari mee, graag maandag 25 februari
weer inleveren.
Florian, Siem, Jayden krijgen de tas maandag 25 februari mee, graag vrijdag 1 maart
weer inleveren.
Het getal van de week is het getal 15.
Vanaf vrijdag is de letter van de week is de letter z. De kinderen mogen spullen
meenemen die beginnen met de z, deze stellen we tentoon op de letterplanken.
Volgende week dinsdag, 5 februari, heeft Amy de kofferkring.
Wilt u uw kind wanten, een sjaal etc. aantrekken naar school, zodat we fijn buiten
kunnen spelen?

Groep 3,4 en 5
 Woensdag 6 februari:
o Groep 4 de tafel van 6.
o Groep 5 de tafel van 6 heen en terug.
Volgende week herhalen we de tafel van 6 nog een keer.
Op 4 februari gaan we naar Westerbork voor de voorstelling Kanoet. We vertrekken om 10.15
uur en hebben nog 3 auto’s nodig voor het vervoer. Wie wil er rijden? Aanmelden bij juf Gerda.
Omdat we naar de voorstelling gaan is er geen gym.
Groep 6,7 en 8
We zijn in het begin van het schooljaar gestart met de methode Blink voor wereldoriëntatie.
Afgelopen periode is daar de topografie bij gekomen. De kinderen leren de topografie en
weetjes over een bepaald deel van de wereld door middel van een computerprogramma. Ze
proberen punten en levels te halen. Dit oefenen ze op school, maar ze kunnen ook thuis op dit
programma inloggen via Blink/start. Donderdag 31 januari hebben ze over level 1 t/m 3 een
toets.
 31 januari: topotoets level 1 t/m 3.
o Groep 6 over Nederland.
o Groep 7/8 over Europa.
 Maandag 4 februari:
Groep 6/7/8: toets 3.1 Engels
 Dinsdag 5 februari:
Groep 7/8:EHBO leren en maken hoofdstuk 6
Boekbespreking:
Dinsdag 5 februari: Rozemarijn.
Dinsdag 12 februari: Jan.
Vrijdag 8 februari gaan we weer met groep 7 en 8 naar Hoogeveen voor een techniekles. We
hebben nog een auto nodig voor het vervoer deze middag. Het vertrek is om 12 uur en we zijn
rond 14.15 uur weer terug op school.
Agenda
4 februari
Voorstelling Kanoet 3/4/5 in Westerbork
6 februari
Poëzie middag
8 februari
Rapport mee
11 februari
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
15 februari
Workshop op school 3/4/5 n.a.v. de voorstelling Kanoet
16 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie
Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
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