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

Krijtjes
Het informatiebulletin voor de ouders/verzorgers
van de leerlingen van Het Krijt.
Krijtjes 12 mei 2017 Schooljaar: 2016-2017

Beste ouders, verzorgers,
‘Mag ik even uw aandacht…..’
Deze zin sprak een man uit in een zaal vol mensen. Vrouwen en mannen die allemaal bezig waren met hun
telefoon, op een enkele uitzondering na. Ik zat in een zaal met mensen uit het onderwijs. De spreker zou zo
beginnen met zijn inleiding over onderwijs in de 21e eeuw. Mensen maken nog vlug even wat af en dan na 2
minuten zit iedereen dan toch te luisteren naar de man. Het in verbinding staan met de wereld om je heen is zo
gewoon geworden. In de 90-er jaren van de vorige eeuw stond je nog in de rij voor een telefooncel als je vanuit
Frankrijk met het thuisfront wilde bellen. Nu zijn al die telefooncellen grotendeels verdwenen. Ik bedenk me dat
ook het onderwijs aan enorme veranderingen onderhevig is. Zeven of acht jaar geleden had geen enkele school
tablets bij de lessen. Nu anno 2017 is het op onze school ondenkbaar dat we geen I-pads hebben. Na de
instructie van de leerkracht kunnen de lessen steeds individueler plaatsvinden. Deze ontwikkeling gaat heel snel.
Het Krijt wil meegaan in de ontwikkeling van steeds beter onderwijs. Onderwijs is nooit af en klaar. Onderwijs
blijft een samen bouwen aan de toekomst en dat zal ook over 10 jaar zo zijn.
Vriendelijke groeten
Yco Huizinga
IKC wat is dat?
Er is in Assen heel wat gaande als het gaat over de vorming van IKC’s. De afkorting staat voor: Integraal Kind
Centrum. Het is de bedoeling dat Kinderopvang en Onderwijs één gezicht vormen naar buiten toe. Dat ook in de
samenwerking de belangen van kinderen voorop staan en dat betekent dat kinderen van 0 tot 12/13 jaar een
aanbod van activiteiten en leren krijgen dat op elkaar is afgestemd. Zoals u wellicht weet is COG Drenthe zelf
begonnen met Kinderopvang. In een aantal scholen van COG Drenthe is dat al gerealiseerd. Het ligt wel in de
bedoeling om dat te gaan doen. U hoort daar binnenkort meer over.

Regel van de week 12 t/m 19 mei 2017
‘We zijn zuinig op onze spullen en op die van anderen’.

Medezeggenschapsraad
Dinsdag jl. vergaderden we over heel diverse maar toch allemaal schoolse zaken. Zo deden twee leden verslag
van het prettig verlopen gesprek met de nieuwe adjunct-directeur. Brainstormden we over de Algemene
Ouderavond in oktober en hoorden we de laatste ontwikkelingen rond de formatie. Het correct invoeren van
Andere Tijden is nog niet zo eenvoudig, maar verloopt zorgvuldig. En complimenten aan de collega’s die bezig
zijn met het opstellen van een veiligheidsplan. Wij gaan daar meer over horen en lezen. Het M.R.-jaarplan voor
het nieuwe schooljaar is opgesteld. De laatste vergadering van dit schooljaar is op 20 juni a.s.
Namens de M.R.-leden, Inge Gaasbeek, secretaris
Trefwoord
Het thema voor de komende weken: Vechten voor vrijheid en vier
de vrijheid.
Vrijheid is de ruimte die je ervaart om een leven te leiden dat jij een
goed leven vindt en anderen de vrijheid geven om dat ook te doen
Vrijheid is niet alleen een voorrecht, maar ook een opdracht:
Je vrijheid, hoe klein of groot ook, gebruiken voor het geluk van de ander en voor jezelf.

Als je vrij bent, wil je dat vieren! Ook als de bevrijding al een tijd geleden is, of zelfs al heel lang geleden, kun je
de vrijheid vieren. Om nooit meer te vergeten dat je onvrij was.
De verhalen uit de bijbel vertellen dat het volk Israël eindelijk vrij is.
Pesach wordt ingesteld om eraan te blijven denken dat God hen ooit uit Egypte heeft geleid.
Meester Bertus en meester Henk
Schoolkerkdienst
Nog even herinneren aan de schoolkerkdienst van a.s. zondag.
Aanvang 10.00 uur! Welkom.
Ook willen we graag uw aandacht voor onze ‘adoptiekinderen’ waar we op
maandag een kleine bijdrage voor meenemen.
Heel veel kinderen, met name in de midden- en bovenbouw denken hier
niet aan! Ook hier kunnen we wat voor elkaar betekenen!
Meester Bertus en meester Henk.
The Voice Krijt
Zomerfeest 30 juni: The Voice Krijt.
Dit jaar wordt er tijdens het zomerfeest een “The Voice Krijt” gehouden. Bij alle klassen hangt een
opgaveformulier waarop de deelnemers zich kunnen inschrijven. De kinderen moeten dus echt! zingen. Maximaal
6 kinderen per groepje. Elke klas zorgt ervoor dat er uiterlijk 7 juni een winnaar per groep bekend is.

Wie doe er mee???

Krijt

Namens de commissie,
Silvia en Robert

Nieuws uit de Bieb!
Er is weer een hoop nieuws te melden uit de bibliotheek van Het Krijt.Allereerst zijn we erg blij met de nieuwe
kasten die we hebben gekregen van De Boei! Dank jullie wel en bij deze een uitnodiging om te komen kijken.
Deze kasten staan op het leerplein en bevatten de zogenaamde J-boeken. Dat zijn boeken vol met informatie
over 1 of meerdere onderwerpen en zijn met name geschikt als naslagwerk of als hulp bij het maken van een
werkstuk (zie foto’s). Ook deze boeken zijn voorzien van een rug etiket en kunnen daarom ook bij de juiste
categorie worden teruggezet.
In juni gaan alle medewerkers van de bibliotheek een cursus volgen, bestaande uit 2
ochtenden, verzorgt door de bibliotheek van De Nieuwe Kolk. Tijdens de cursus
behandelen we onderwerpen die we zelf hebben aangedragen en waar we meer van
willen weten. Hierbij valt te denken aan het onderwerp “leesniveau bepalen”, “Dyslexie”,
“welke boeken wel/niet in de bibliotheek” enz.
Na dit schoolseizoen zal onze vrijwilliger Mariska, samen met haar man en kinderen,
verhuizen. Dit betekent dat we met ingang van het volgend schooljaar plek hebben voor
een nieuwe bieb medewerker. Het volgend schooljaar zal de bieb niet meer op
donderdagmiddag geopend zijn, maar op donderdagochtend. Dit heeft alles te maken met
de gewijzigde schooltijden. Ben je dus op dinsdagochtend en/of
donderdagochtend beschikbaar en lijkt het je leuk ons team te versterken, meld je dan bij mij aan. Je kunt dan
ook nog meedoen met de cursus in juni.
Het uitlenen van boeken voor de kinderen van groep ½ verloopt prima. We zien elke donderdagmiddag een
kleutergroep die erg enthousiast is over de boeken die ze mee naar huis mogen nemen. Ook horen we verhalen
van kleuters die worden voorgelezen, maar ook die zelf hun ouders/verzorgers voorlezen. Wij worden hier
ontzettend blij van!!! Dank aan alle ouders die zo betrokken zijn bij het lezen. Overigens betekent het niet dat
alleen kleuters worden voorgelezen, ook de kinderen uit de hogere groepen vinden het over het algemeen heel
fijn en vinden het ook fijn om zelf voor te lezen aan hun ouders/verzorgers. Dit draagt bij tot een verhoging van
het leesbegrip en leesniveau.

Graag willen we aan iedereen vragen de boeken die je meeneemt naar huis in de speciale tas van Het Krijt mee
te nemen en de biebkaart in het boek bewaren. Zo voorkomen we eventueel zoekraken en beschadigen van het
boek. Aan ouders/verzorgers van de kinderen willen we vragen mee te denken dat boeken op tijd worden
ingeleverd.
Namens alle biebvrijwilligers,
Anita de Rijke
Sportdag
Op vrijdag 9 juni is er weer een sportdag voor de groepen 3 t/m 8.
Deze vindt plaats op de atletiekbaan van AAC ’61. Maar we kunnen
deze dag niet organiseren zonder de hulp van ouders. Wilt u helpen
meldt u dan aan via de mail: or.hetkrijt@cogdrenthe.nl of via het
opgaveformulier dat u al eerder hebt ontvangen. Wij hopen op een mooie en sportieve dag.
Als ouders en/of opa’s en oma’s willen komen kijken op de atletiekbaan, dan bent u natuurlijk van harte welkom.
Met sportieve groet,
De sportdagcommissie
Schoolfotograaf
Op dinsdag 30 mei komt de schoolfotograaf weer langs
Er is dan vanaf 8.15 uur gelegenheid om met broertjes en zusjes die nog niet of niet meer op Het Krijt
zitten op de foto te gaan. Broers en zussen die wel allemaal op Het Krijt zitten, kunnen onder schooltijd met
elkaar op de foto.
Dit fotomoment vindt plaats in het speellokaal.
Met vriendelijke groet,
De schoolfotograafcommissie

Praktijkexamen Verkeer
Een paar reactie van de kinderen uit groep 7.
Zoals jullie misschien wel weten hebben wij dinsdag 9 mei een verkeersexamen
gehad. Er zijn verschillende meningen over het verkeersexamen. De kinderen
vonden het heel leuk en de meeste kinderen zijn geslaagd. Kortom het was een
geslaagd verkeersexamen.
Eline en Elaine
We begonnen bij de Timp. Vervolgens naar de stad, door het centrum langs de Subway en weer terug naar de
Timp. Bijna iedereen is geslaagd. De meeste kinderen vonden het wel een beetje spannend. Jaron en Giovanni
Op 9 mei was het praktisch verkeersexamen van de groepen 7. De kinderen legden in tweetallen een route af
door de stad. Ze moesten dan letten op de verkeersregels en verkeersborden. Het was best moeilijk, maar ook
wel leuk. Op sommige stukjes moest je lopen en op een ander deel moest je schuin oversteken.
Silke & Evy

Datum
16 t/m 19 mei
23 mei
30 mei
25 en 26 mei
31 mei t/m 2 juni
1 juni
2 juni

Tijd

Activiteit
Avondvierdaagse
Spreekuur
Schoolfotograaf
Hemelvaart
Schoolkamp groepen 8
Meester Jeroen jarig
Uitgave volgende Krijtjes

