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Beste ouders, verzorgers,
De tien-minuten gesprekken zijn achter de rug. Bijna alle ouders hebben met de leerkrachten gesproken over de
vorderingen en het welbevinden van de kinderen. Dat is heel belangrijk. In de meeste groepen gaat het prima.
Daar waar het wat minder gaat zijn vervolggesprekken gepland.
Tijdens een teamvergadering hebben we de resultaten van de toetsen besproken. Dat doen we vaker gedurende
het schooljaar. We kunnen elkaar als teamleden versterken en kijken naar vakken die heel goed gaan en vakken
die wat minder gaan. Door elkaar van informatie te voorzien en van elkaar te leren, hopen we het onderwijs
verder te verbeteren.
Op 20 maart komt de begeleider van ‘Vier keer Wijzer’ onze school bezoeken. Zij kijkt dan in de groepen en geeft
tips om ‘Vier keer Wijzer’ verder uit te rollen. We gaan met elkaar praten over het vervolg.
Afgelopen dinsdag 14 maart 2017 kwam Carly Klein ons bijscholen. Met haar enthousiaste manier van doen heeft
ze ons weer heel wat bijgebracht. Het Engels spreken gaat steeds beter. Wellicht dat we besluiten om voor
volgend schooljaar een methode Engels aan te schaffen. Hierin moet natuurlijk wel de visie zoals Carly die brengt
naar voren komen.
Zoals u leest, staan we niet stil. Er is wat ons betreft altijd wat te verbeteren.
Vriendelijke groeten
Yco Huizinga

Regel van de week 20-3 t/m 24-3-2017
‘We luisteren

om elkaar te begrijpen’.

Zichtbaar in Ouderportaal
We merken dat ouders nog steeds vragen naar een adreslijst van de groep van hun kind. Vanwege aanscherping
van de wet op de privacy mogen we dat als school niet meer doen. In oktober 2016 stond het onderstaande
berichtje in de Krijtjes:
In het kader van de privacy geven wij geen adreslijsten meer mee naar huis.
In het ouderportaal kunt u, als u dat wilt, adresgegevens openbaar maken.
Het gaat als volgt: U logt in op ‘Mijn school’. U gaat naar ‘Mijn account’ in de linker
balk.
Bovenaan ziet u het blokje ‘Privacy’. In principe zijn deze gegevens afgeschermd. U kunt zelf aanklikken welke
gegevens u openbaar wilt maken. Ook kunt u aangeven voor wie de gegevens zichtbaar zijn. U kunt kiezen of u
dat doet voor de ouders van de groep van uw kind of voor alle ouders van de school.
Yco Huizinga
Buiten Beter
Stel u ziet ongewenste situaties rondom school en in de buurt. Dat kan natuurlijk van alles
zijn: Een onveilige oversteek, obstakels die de veiligheid in de weg staan, vuilnis dat overal
verspreid ligt, lelijke teksten op muren enz. Dan is er nu een App waarmee u direct melding
kan maken van het ongemak. De melding gaat rechtstreeks naar de gemeente. De App is
te downloaden in de App store en heet: BuitenBeter.
Deze App kwam aan de orde tijdens de bespreking van de ouderenquête in de MR. Een van
de onderdelen die we hebben besproken is de veilige weg naar school.
Yco Huizinga

Trefwoord: WAT KAN WEL

We hebben bij mensen met een beperking de neiging te kijken naar wat er niet kan.
Maar vergeten soms dat er een heleboel ook wel mogelijk is. Dat is vervelend voor
degene met de beperking.
Soms moet je daarvoor wel iets doen: je hand naar iemand uitsteken. Letterlijk of
figuurlijk.
We luisteren naar het verhaal van Jezus die een man op Sabbath geneest en daardoor
botste met de Schriftgeleerden en hun regels.
Wat is belangrijker: mensen of regels? Jezus leert ons dat mensen heel belangrijk zijn.
Meester Henk en Meester Bertus

Open ochtend:
Op 24 maart is er een open ochtend.
U bent van harte welkom om de groepen te bezoeken.
De uitnodiging vindt u ook op het ouderportaal.

Verslag MR vergadering 14 maart 2017:
- Volgend schooljaar hebben we weer 2 weken meivakantie.
- Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het vinden van een nieuwe adjunct-directeur. We hopen
binnenkort meer te kunnen melden.
- We hebben 115 I-pads op school die veelvuldig gebruikt worden.
- De voortgang van het project Andere Tijden is besproken.
- Volgend jaar komt er een digitale agenda.
- Er zijn ouders die graag weer een leerlingenlijst willen ontvangen. Dit mag niet meer vanwege de wet privacy.
Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met de MR-leden.

Zomerfeest
Zet het alvast in uw agenda: Zomerfeest
Datum: 30 juni 2017
Tijd: 15.30 u-19.00 uur
Dit keer organiseren wij een

‘Voice Krijt’

Het belooft een fantastisch evenement te worden. Mis het niet!!
U hoort hier tezijnertijd meer over.

Vakantierooster 2017-2018
Het vakantierooster voor volgend schooljaar. Let op! Twee weken meivakantie, waarin zijn opgenomen
Bevrijdingsdag, Koningsdag en de Hemelvaartvakantie. We hebben volgend jaar heel weinig marge en zijn wel
verplicht om de uren voor de leerlingen in te zetten. Daardoor komt helaas de vrijdag voor de voorjaarsvakantie
niet in aanmerking als vrije dag.

2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie

23 oktober t/m 27 oktober
25 december t/m 5 januari

2018
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

26 februari t/m 2 maart
30 maart t/m 2 april
27 april t/m 11 mei
5 mei
10 en 11 mei
21 mei
23 juli t/m 31 augustus

Een aantal bijdragen uit de groepen 8:
Streetwise
Streetwise15-03-2017
De groepen 8 van het krijt deden dit jaar mee aan streetwise.
De groepen 8 kregen eerst een PowerPoint te zien. En in die PowerPoint kreeg je te zien wat niet mocht zoals:
niet appen op je telefoon als je aan het fietsen bent, geen koptelefoon met muziek maar wel met een oortje in,
en dat je goed licht moet hebben als je fietst.
Toen de kinderen de PowerPoint gezien hadden was het tijd om naar de hoogspanning toe te gaan. Ze deden
hun hesjes aan en pakten hun fietsen om te vertrekken.
Eenmaal aangekomen bij de hoogspanning wachtte de mevrouw de kinderen op. Nadat het parcours werd
uitgelegd pakte de kinderen hun fietsen. Eerst moesten de kinderen een magneet pakken en daarmee een rondje
fietsen. Daarna moesten ze voorsorteren, rijden over twee balken een rechte en een schuine. Daarna maakten ze
een slalom en als einde maakten ze een noodrem en bij die noodrem mocht je niet de gele balk aanraken die op
de pionnen lag. Daarna moesten de kinderen het nog eens doen maar dan met een zware rugzak op van wel tien
en zeven kilo.
Toen kwam de verrassing en dat was het parcours doen op een elektrische step.
Toen was het tijd om weer terug naar school te gaan.
Gemaakt door: Dylan Elon en Killian
Verslag over NS
Het was heel erg leerzaam hoe snel de trein gemiddeld ging. Dat was 140 km/h. En de
verhalen die ze vertelden waren leerzaam. Als de trein met volle snelheid aankomt heeft hij
wel 600 meter nodig voordat hij echt stilstaat. Ze lieten ook een film zien die heette knalrood
die film was ook erg leerzaam.
En wacht altijd tot dat het rode knipperlicht gedoofd is, want er kan nog een trein komen.
Gemaakt door: Hugo
Dode hoek vrachtwagen
Ik heb er veel van geleerd. Ik had nooit gedacht dat er zoveel dode hoeken waren bij een vrachtwagen. Het
filmpje was ook leuk gemaakt en ik leerde dat je echt goed oogcontact moet maken voordat je bijvoorbeeld gaat
oversteken. Het was ook interessant van hoeveel meter de chauffeur je pas kon zien dat was namelijk wel 5 tot 6
meter.
Wat vond ik er van: leerzaam en dat je echt goed moet opletten.
Gemaakt door: Isa
Leerlingenraad
De leerlingenraad vertelt dat Maurice en Elon hebben meegedaan aan een schaaktoernooi.
Hartstikke goed! Soms vergeten we nog om ons afval te scheiden, maar dit lukt al aardig.
Nu juf Henny weg is helpt juf Annet ons met de leerlingenraad.
Er komen nog steeds goede ideeën in de ideeënbus, maar we willen nog meer ideeën.
Doe deze maar in de brievenbus tegenover George zijn kamertje.

Thema avond bibliotheek
Regelmatig organiseert de bibliotheek avonden over actuele thema’s. Op 21 maart staat het thema “Seks en
social media” op het programma. Voor leerkrachten/docenten en ouders een belangrijk onderwerp in het kader
van mediawijsheid en preventie. Graag brengen wij deze avond onder uw aandacht. Tickets zijn te bestellen via
bibliotheekassen.nl/derdedinsdag.

Datum
18 maart
15 t/m 19 maart
22 maart
24 maart
24 maart
31 maart
31 maart

Tijd

Activiteit
Yco jarig
Inschrijving A4D via website.
Vergadering OR
Open ochtend
Krijtshow groepen 4, 4/5 en 5
Krijtshow groepen 3
Uitgave volgende Krijtjes

