Nieuwsbrief
18 januari 2018

Trefwoord – Contact
Weekthema: Contact doet wat met je
Als Jezus mensen ontmoet verandert er iets in hun leven. Een blinde wordt ziende nadat hij
Jezus heeft ontmoet. De verandering is zo groot dat het moeilijk is te geloven dat het nog om
dezelfde man gaat. De farizeeën zijn niet in staat om het mooie en goede te zien dat zich
voor hun ogen afspeelt.
In de ontmoeting met de ander wordt je meer mens. Je komt in een andere wereld en dat is
verrijkend. De ander kan je uitdagen en tegenspreken en dat is leerzaam. De ontmoeting met
de ander kan heilzaam zijn: mensen kunnen elkaar troosten en steunen.
Regel van de week
De volgende week is er extra aandacht voor:

We letten op ons stemvolume.
CONOD + COG Drenthe = CKC Drenthe
Gisteravond hebben alle personeelsleden van de
scholen en de kindervang genoten van een
feestelijke bijeenkomst in De Bonte Wever in
Assen. Daar hebben we voor alle leerlingen een
presentje meegekregen.
Alle leerlingen kregen vandaag een opblaasbal
mee van CKC Drenthe. In de bal zit een
opblaasbaar poppetje wat verwijst naar het
poppetje in het logo van CKC Drenthe en wat ook
terugkomt in de logo's van alle scholen.
Tip voor het opblazen: begin met de grote bal en
daarna het poppetje (via het aparte ventieltje).
Het poppetje is vrij kwetsbaar, blaas hem (of
haar) dus niet te hard op. Veel plezier met de bal!
Voorstelling voor groep 1-2
Op woensdag 31 januari mogen de kleuters in het kader van de nationale voorleesdagen naar
de bibliotheek voor een voorstelling. Smoespot Theater brengt de voorstelling 'Een
verrassing voor tijger'. Deze voorstelling is geïnspireerd op prentenboek van het jaar 2018
'Ssst! De tijger slaapt' van Britta Teckentrup.
Kick Off Energy Challenge
De kinderen van de plusklas gaan volgende week vrijdag naar Groningen voor de start van
een boeiend energie project. De groep heeft een filmpje gemaakt waarin ze zichzelf
voorstellen en presenteren. Na deze bijeenkomst gaat de groep zich de komende tijd bezig
houden met een project over energie. Dit staat er op de website:
Energy Challenges is het project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het
verschil maken!
Jongeren op basis- en voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om op eigen wijze campagne
te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school! Spelenderwijs ontdekken
jongeren hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie
en techniek.
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Muzieklessen groep 7 en 8
Vanwege de cursus schoolleider IKC vervallen de muzieklessen voor de groepen 7 en 8.
Open dagen VO
Binnenkort zijn er diverse open dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs. Deze zijn
bestemd voor leerlingen van de bovenbouw om zich tijdig te kunnen oriënteren op de
verschillende scholen. Van harte aanbevolen.
Sportdag Westerbork
De sportdag voor groep 5 t/m 8 vindt dit jaar weer plaats op Sportpark de
Perkenslag op vrijdag 8 juni 2018 met als uitwijkdatum 15 juni 2018.
Beste (groot)ouders, noteert u deze data alvast in uw kalender en kom
kijken of nog beter help ons met het begeleiden van de leerlingen bij de
sportieve onderdelen. Uw hulp wordt bijzonder gewaardeerd.
Agenda
 21 januari – verjaardag juf Nynke
 22 januari – scholingsdag Integraal Kind Centrum – directie / geen
muziekles groep 7 en 8
 26 januari – Kick off Energy Challenge – Plusklas
 31 januari – voorstelling voor groep 1 en 2 / vergadering ouderraad
 4 februari – verjaardag juf Annemieke

Bijlage:
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