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Beste ouders, verzorgers,
‘Meester ik heb een zwemdiploma….en het duiken door het gat vond ik eerst moeilijk, maar is nu heel
gemakkelijk’
Kinderen komen regelmatig langs. Als ze jarig zijn en ook als ze bijvoorbeeld een diploma hebben gehaald. De
gesprekjes zijn wat mij betreft altijd leuk. Op de vraag: ”Wat heb je gekregen op je verjaardag?” Krijg ik de
meest vreemde antwoorden. Okay een horloge of een fiets dat begrijp ik echt wel, maar als het gaat over
computerspelletjes dan raak ik de weg kwijt. Wat ik wel weet is dat je veel moet oefenen om steeds beter te
worden. Of je nu door het gat onder water moet zwemmen of dat je bedreven wordt in een computerspel,
oefenen is noodzakelijk om heel goed te worden. En dat zien we ook op school.
Uit wetenschappelijke studies blijkt dat je kinderen moet stimuleren om inspanningen te leveren. Ook kinderen
die een groot talent hebben. Juist deze kinderen moeten weten dat ze ergens hard voor moeten werken, ook al
lijkt het alsof ze het zomaar kunnen. Dus is het belangrijk naast het talent ook meer te vragen van deze
kinderen. Niet: “je kunt zulke mooie tekeningen maken”. Of: “Jij bent goed in rekenen”. Dat benadrukt het talent
van kind en dat is natuurlijk op zich heel mooi, maar er moet nog iets bij waardoor kinderen harder moeten
werken. De grens voorbij…!! Dus: Je hebt hard gewerkt in je rekenschrift, probeer de volgende keer zelf vijf
moeilijke sommen erbij te bedenken. Of: Je hebt een mooi gedicht gemaakt en probeer de volgende keer een
ander rijmschema te gebruiken. Dat daagt uit! Met talent kom je een heel eind, maar dat is dus niet genoeg.
‘Ga je ook door voor B’, is mijn vraag aan een kind dat net A heeft gehaald. ‘Natuurlijk, maar dan moet ik wel
verder onder water zwemmen’. Dus maar flink oefenen!!!
Vriendelijke groeten
Yco Huizinga

Douchen na gymnastiek
Omdat er aanpassingen zijn geweest in de privacy wetgeving, moeten we ons beleid aanpassen.
De school mag namelijk kinderen niet meer verplichten om naakt te douchen.
Het Krijt vindt hygiëne en netheid erg belangrijk en is een voorstander van douchen na gymnastiek.
Nu dit echter is opgenomen in de wetgeving gaan we als school het douchen niet meer verplichten. Wel vragen
we u om uw kind duidelijk te maken dat douchen gewoon is na een gymnastiekles. De keuze ligt vanaf nu echter
bij u als ouders.

Regel van de week 1 t/m 12 mei 2017
‘We lossen problemen met woorden op’.

Trefwoord
In de periode na Pasen staan bij ons de Tien Geboden centraal.
Als je aan een willekeurige voorbijganger vraagt welke geboden hij nog weet komt hij meestal maar tot een stuk
of 4. Ze zijn eigenlijk makkelijk en moeilijk tegelijk.
Makkelijk omdat het eigenlijk gewone leefregels zijn die voor iedereen geldig zouden moeten zijn. Christen of
niet.
Moeilijker zijn de geboden als: maak geen beeld van God en misbruik zijn naam niet. Waarom niet?
Gelden de geboden voor iedereen? Ook voor jou? Is geboden wel een goed woord? Kunnen we niet beter over
richtlijnen spreken? Aan de hand van de verhalen uit het heden en de verhalen uit de Bijbel gaan we eens kijken.
Meester Henk en Meester Bertus

Schoolkerkdienst 14 mei
Op zondag 14 mei houden wij onze jaarlijkse schoolkerkdienst i.s.m. de wijkgemeente Kloosterveen.
Volgens de traditie levert elke groep een bijdrage in deze dienst. Het betreft het maken van werkstukken
waarmee de kerkzaal wordt versierd, tot het opvoeren van een toneelstukje etc.
Het thema is: Vrijheid. De verhalen over de plagen in Egypte dienen als uitgangspunt voor dit thema! In de week
voorafgaande aan de kerkdienst wordt er in alle groepen aandacht aan besteed.
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om samen met ons deze dienst te vieren: Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!
Aanvang van de dienst: 10.00 uur en na de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee of limonade te
drinken.
Plaats: de kerkzaal in Kloosterveste. Welkom!!!

Verkeersexamen
Alle kinderen van de groepen 7 zijn geslaagd voor hun theorie-examen verkeer.
Allemaal van harte gefeliciteerd! Op naar het praktijkexamen.
Dit is op dinsdagochtend 9 mei. We wensen jullie alvast veel succes toe!
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