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Beste ouders, verzorgers,
Best wel vreemd dat Henny Janssens nu niet meer op school is. Het is wennen voor ons allemaal. Ja en hoe gaat
het dan verder? Dat is de vraag die ik van teamleden krijg en ook van een aantal ouders. Achter de schermen
worden er gesprekken gevoerd. Wat er ook uitkomt het zal zeker nog een tijdje duren voor de nieuwe adjunctdirecteur werkzaam is op Het Krijt. We hebben gezocht naar een tijdelijke oplossing.
De volgende personen zullen me de komende tijd ondersteunen:
*Gerjan Peeneman 1 dag in de week. Gerjan was voorheen leerkracht op onze school en is nu directeur van De
Marke te Gieten,
*Carolien Tavenier. Zij is leerkracht op onze school en zal op donderdag haar werkzaamheden uitvoeren,
*Annet v Veen. Zij is leerkracht op onze school en zal op vrijdag haar werkzaamheden uitvoeren.
De kinderen hebben het ongetwijfeld over de i-pads die we op school hebben. Doordat we
nu veel i-pads op school hebben kunnen alle groepen daar gebruik van maken. Als team
krijgen we scholing om met de vele programma’s in de groep te werken. We ontdekken
de vele mogelijkheden en staan zo nu en dan versteld van alles wat er mogelijk is. Wij
denken dat het Krijt de toekomst aankan en dat de kinderen heel veel leren met de inzet
van deze i-pads.
Een nadeel van de digitale wereld is het vervelende gebruik van bijvoorbeeld: facebook, watch app, Snapchat
enz. We willen de ouders van onze kinderen waarschuwen voor pestgedrag via deze programma’s. We kennen
allemaal de vreselijke berichten uit de media over kinderen die zo gepest worden dat ze het niet meer zien zitten.
We willen u vragen regelmatig de berichten van uw kind te controleren op pestgedrag. Hiermee kan veel ellende
worden voorkomen.
De veertig dagen tijd is aangebroken. Na het geweld van Carnaval ( dat betekent overigens: afscheid van vlees)
is het nu de tijd die voorafgaat aan Pasen. Van oudsher bedoeld als een tijd van soberheid en vasten. Misschien
goed om eens stil te staan bij mensen die het minder hebben dan wij.
Vriendelijke groeten
Yco Huizinga
Bedankje Henny Janssens
Langs deze weg wil ik alle kinderen, ouders en collega’s bedanken voor het mooie afscheid wat ik heb gehad voor
de vakantie.
Er is voor me gezongen door de hele school en alle groepen en de collega’s hebben op hun eigen persoonlijke
manier afscheid genomen. Bedankt voor alle liedjes, kaartjes en cadeautjes.
Het was hartverwarmend en onvergetelijk!
Hartelijke groeten,
Henny Janssens
Regel van de week 6-3 t/m 10-3-2017
‘We luisteren naar elkaar’
Trefwoord: VERANTWOORDELIJKHEID
Iedereen heeft eigen verantwoordelijkheden.
Voor je spullen, waar je zuinig op moet zijn en die je niet kwijt wil raken.
Maar je hebt ook verantwoordelijkheid voor mensen.
Om ze erbij te betrekken, om ze vast te houden en om ze niet te verliezen.
Jezus maakt dat zeer duidelijk in het verhaal van de Verloren Zoon.
Deze zoon maakte keuzes waar we misschien vraagtekens bij zetten.

Maar dat maakt voor de vader niet uit.
Ook hij hoort er weer bij.
Ze gaan we aan de praat over onze eigen verantwoordelijkheden.
Hoe gaan we ermee om ?
Hoe moet het eigenlijk ?
Wat moet je doen als het allemaal moeilijk is ?
Een zinvol en belangrijk thema ...
Meester Henk en Meester Bertus
Mobiele telefoon
We merken dat veel kinderen een mobiele telefoon meenemen naar school.
Mocht contact onder schooltijd nodig zijn wilt u dan op de reguliere wijze met ons contact opnemen.
Op school is de afspraak dat de mobiele telefoon in de jas of tas blijft.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor schade aan of verlies van de mobiele telefoon.
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Nieuwsbrief All4Africa
Hallo allemaal,
Hieronder treft u de nieuwsbrief van Stichting All 4 Africa aan.
Ook dit jaar doen wij als school weer mee aan de kledinginzamelingsactie voor All 4 Africa. Wij kunnen iedereen
melden dat daar door ouders en leerlingen vorig schooljaar massaal gehoor aan is gegeven! Dit jaar hopen wij
natuurlijk nog meer kilo’s te verzamelen.
Kleding kan vanaf maandag 20 maart tot donderdag 23 maart 09:00 uur worden ingeleverd in de karren bij het
gymlokaal.
Vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad
Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!
Het zal u niet ontgaan zijn, maar Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met uw school afspraken gemaakt
voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen door de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Hiervoor
verstrekt Stichting All 4 Africa ‘nieuwe’ bedrukte enveloppen met daarin plastic zakken waarin de kleding en
schoenen gedeponeerd kan worden. Deze enveloppen worden zoals u inmiddels gewend bent, ruim een week
voor de daadwerkelijke ophaaldag door de leraren en leraressen in de klas uitgedeeld. Mocht u meer kleding
willen doneren dan in de door Stichting All 4 Africa verstrekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis)
zak. Op de door ons verstrekte enveloppen met daarin plastic zakken vindt u bovendien de uiterlijke
inleverdatum.
*** De plastic zak met flyer die wij voorheen hebben gebruikt, heeft plaatsgemaakt voor een envelop met daarin
een plastic kledingzak ***

In de week van 09 maart as zal uw kind een door Stichting All 4 Africa verstrekte envelop met daarin een plastic
kledingzak mee naar huis krijgen, deze mag t/m donderdag 23 maart 09.00 uur as. mee naar school gebracht
worden.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met stichting All 4 Africa. Wij danken u bij voorbaat enorm voor uw inzet en
medewerking!
Hartelijke groet,
Stichting All 4 Africa

www.all4africa.nl

Avond4Daagse 2017
Hallo ouders. De inschrijving voor de Avond4Daagse begint bijna weer. We hopen als Avond4Daagse commissie
dat ook dit jaar weer veel kinderen mee gaan lopen.

Daarom hieronder de data die alvast in de agenda genoteerd kan worden:
15 maart t/m 19 maart

Inschrijving A4D via de website van Het Krijt

21 maart van 19.00 - 20.00 uur
22 maart van 08.00 - 09.00 uur

1e Betaalmoment (+ verkoop Krijtshirts)
2e Betaalmoment (+ verkoop Krijtshirts)

10 mei van 08.00 - 09.00 uur

Extra verkoopmoment Krijtshirts

16 mei t/m 19 mei

Avond4Daagse

Ook dit jaar zullen we weer gebruik maken van het digitaal inschrijven. Dit jaar kan dat voor het eerst via de
website van Het Krijt (zie de tab 'Ouders en school'). Er hoeft bij de betaling géén print van de inschrijving meer
meegenomen te worden.
Er zijn drie momenten waarop Krijtshirts kunnen worden aangeschaft (à € 10,- per stuk).
Ook dit jaar zijn wij op zoek naar ouders die de kinderen willen begeleiden tijdens de Avond4Daagse. Vorig jaar
hadden we bij de aanmeldingen een tekort aan teamcaptains. Mocht u in de week van de Avond4Daagse vier
avonden beschikbaar zijn, denkt u dan ook aan de keuze voor teamcaptain.
Naast de teamcaptains zijn er ook ouders nodig die één of meer avonden mee willen lopen als begeleider.
Sinds vorig jaar zijn er voor de ranjaposten ook ouders nodig.
Bij de inschrijving is voor u als ouder de keuze te maken tussen Teamcaptain, Begeleider of Hulp bij de
ranjapost. Ook is er de mogelijkheid om een tweede ouder aan te melden.
Informatie over de taken van een Teamcaptain, een Begeleider of Hulp bij de ranjapost zal binnenkort op de
website verschijnen.
Wij hopen op veel aanmeldingen en vier leuke avonden!
Namens de Avond4Daagse commissie
Hans-Pieter Stehouwer
Oproep roze krijtshirts
Via de ouderraad komt de oproep wie misschien nog een “roze krijtshirt” thuis heeft liggen. We missen nog heel
wat shirts. U kunt ze inleveren bij de juf of meester van uw kind. Voor de Avond4Daagse hebben we ze weer
nodig.
Alvast bedankt.
Namens de ouderraad:
Hans-Pieter Stehouwer.

Datum
5 maart
6 maart
14 maart
15 en 17 maart
15 t/m 19 maart
17 maart

Tijd
op afspraak
‘s avonds
overdag

Activiteit
George jarig
10 minuten-gesprekken
MR vergadering
Streetwise
Inschrijving A4D via website.
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