Christelijke basisschool Het Krijt
Schoolstraat 29
9408 MB Assen
Telefoon: 0592-460370
E-mail:hetkrijt@cogdrenthe.nl
ouders/verzorgers
Website:www.cbshetkrijt.nl
Kopij Krijtjes: hetkrijt@cogdrenthe.nl
2016-2017

Krijtjes
Het informatiebulletin voor de
van de leerlingen van Het Krijt.
Krijtjes 31 maart 2017 Schooljaar

Beste ouders, verzorgers,
In de lente spreken we vaak over het nieuwe leven dat we overal zien bloeien en groeien. Ook vanuit de
Paasgedachte ontstaat er iets nieuws. Op school zijn we bezig met die verhalen van Pasen. We benadrukken
vooral dat juist Pasen iets fantastisch nieuws oplevert. Het nu volgende lied van Chris Verbruggen, waarin het
sterven van Jezus wordt vergeleken met een graankorrel, komt in mijn gedachten naar boven:
‘Als de Graankorrel niet in de aarde valt en sterft
blijft zij op zichzelf, maar als ze sterft, brengt zij veel vruchten voort.
Soms hebben wij mensen ook het idee dat alles tegenzit en niets lukt. Toch kan
dat je rijker maken als je op een dergelijke situatie terugkijkt.
Op school vertellen we de kinderen dat, als je je best doet, fouten maken niet
erg is. Je leert ervan.
Goede Paasdagen toegewenst
Vriendelijke groeten
Yco Huizinga
Onveilige situatie
We zijn een aantal keren benaderd door een buurtbewoner die zich zorgen maakt over de verkeerssituatie bij de
bouw. Veel kinderen gaan vanaf het fietspad zo oversteken. Kinderen hebben overigens voorrang, maar toch is
de situatie gevaarlijk. We stellen het op prijs als u als ouders daarover spreekt met uw kind(eren).
Hieronder een foto van de het oversteekpunt wat als gevaarlijk wordt gezien.

Regel van de week 3-7 april 2017
‘We lossen onze ruzie op met : Stop,

hou op’.

Trefwoord: OPSTAAN !!!!
De kortste definitie van Pasen is : "PASEN IS LEVEN !"
Opstaan betekent actief worden, tot leven wekken, tot leven komen.
Een woord dat hoort bij het voorjaar en het Paasfeest.
Jezus vraagt zijn leerlingen op te staan en werk te maken van Gods rijk.
Ook moeten ze opstaan om dingen te veranderen die niet goed zijn.
Hij zegt : "Je moet opstaan. Als je blijft zitten en niks doet gebeurt er niks."
We staan op en gaan aan de slag ..... PASEN komt eraan !!

Meester Henk en Meester Bertus

Fruit op school stopt
Afgelopen schooljaar hebben we
meegedaan aan het project om meer
‘Gruiten’(Groente en Fruit) te introduceren bij de kinderen. Gezonde voeding is voor de ontwikkeling van de
kinderen ontzettend belangrijk. Dit project stopt per 13 april. Wat we volgend jaar van plan zijn is nog even
onduidelijk. We krijgen dan waarschijnlijk geen subsidie meer om het fruit gratis in school te halen. Wel willen we
de gezonde voeding blijven stimuleren. Het past in de opvoeding van kinderen om gevarieerd en gezond te eten.

Koningsontbijt
Op vrijdag 21 april is de dag van de Koningsspelen. Alle kinderen beginnen deze dag met
een officieel Koningsontbijt. Het ontbijt begint direct om half 9 in de eigen groep. Denkt
u aan een bord, beker en bestek in een plastic zak? Hieronder vindt u meer nieuws over
de invulling van de dag door de groepen ½ zij hebben een sportdag. De groepen 3 t/m 8
hebben een eigen invulling die dag. Hun sportdag is op 9 juni.

Sportdag groepen ½
Op vrijdag 21 april hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 een Koningssportdag op het kleuterplein bij
school. We beginnen deze dag om half 9 met een officieel Koningsontbijt in de groep. Het zou leuk zijn als uw
kind gekleed komt in de kleuren rood, wit, blauw of oranje waarin ze kunnen sporten. Denk ook aan
sportschoenen. Ze hoeven die ochtend geen fruittas mee. De sportdag begint om 9.00 uur en eindigt om
ongeveer 11.30 uur. Dan krijgen de kinderen nog iets lekkers. De kinderen zijn gewoon om 12.00 uur vrij.
Namens de sportdagcommissie.
Juf Silvia.

Datum
6 april
7 april
13 april
14 april
17 april
20 april
21 april
21 april

Tijd

14.00 uur

Activiteit
Theoretisch verkeersexamen gr. 7
Krijtshow groep 6
Paaslunch en Kinderen vrij daarna.
Goede vrijdag kinderen vrij.
2e Paasdag kinderen vrij.
Spreekuur.
Koningspelen.
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