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Beste ouders, verzorgers,
Wat een sportieve prestaties allemaal. Daar denk ik over na als ik hoor dat de teams van onze school meestrijden
om de hoogste eer. Wat geweldig!! Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om het meedoen, om samen winnen,
maar ook als het wat tegenzit om samen verliezen.
Op school zijn de gesprekken over de formatie in volle gang. Binnenkort wordt een voorstel besproken op de
medezeggenschapsvergadering. Na instemming van de medezeggenschapsraad zullen we u op de hoogte stellen
van onze plannen voor het volgende schooljaar.
Diverse ouders vragen over de invulling van ‘Andere tijden’. Een wijziging zal volgend schooljaar ingaan. We gaan
een document opstellen. In dit document hopen we de vele vragen die er zijn te beantwoorden. In ieder geval is
duidelijk dat de kinderen niet meer naar huis gaan om tussen de middag te eten, dat vindt voortaan onder
begeleiding van een leerkracht plaats in school.
Vriendelijke groeten
Yco Huizinga

Regel van de week
‘We zijn eerlijk’.

Trefwoord
Een boterham met tevredenheid.
Klagen werkt niet altijd. Maar soms is het zo moeilijk om tevreden te zijn.
Soms is mopperen zo lekker.
Deze week leren we drie tips over hoe om te gaan met ontevreden
mensen en om zelf eens meer tevreden te zijn.
1. Kijk verder en luister naar het verhaal achter de klacht.
2. Doe er iets mee en werk aan een oplossing.
3. Nu is het klaar. Soms zijn de dingen nu eenmaal zo.
We luisteren daarbij naar het verhaal van de Tien Geboden (liever leefregels). Deze helpen het volk van Mozes
als tevreden mensen het Beloofde Land in te gaan.
Maar ze kunnen ons ook helpen om als tevreden mensen door het leven te gaan.
En als het mis gaat (we horen ook het verhaal van het Gouden Kalf) is er altijd weer een manier om verder te
komen.
Meester Bertus en meester Henk

Provinciaal Kampioenschap School Moves Volley
2017
Het meisjesteam groep 8 had zich geplaatst voor het
Provinciaal Kampioenschap Schoolvolleybal, nadat ze de 1e plaats behaalden tijdens het lokale
School Moves Volley toernooi.
Onder begeleiding van Wilko Gaastra en Annemarie Veenstra hebben ze zich geplaatst voor het
landelijk schoolvolleybaltoernooi. Deze zal
plaatsvinden op 24 juni in Houten. Van harte
gefeliciteerd allemaal en succes in de volgende
ronde. We zijn super trots op jullie!

Scholen Hockeytoernooi HVA 2017 groep 6 (Tamar Hartemink, groep 6A e.a.)
Woensdag 10 mei was het dan eindelijk zover. Het scholenhockeytoernooi ging van start. Maar liefst 350
basisschoolkinderen deden mee. Teams uit de groepen 4, 5, 6 en 8 van Het Krijt deden mee. Het was heel mooi
weer en we hebben veel plezier gehad. Het Krijt groep 6 is kampioen geworden van hun poule. Ze lieten een
goed balgevoel zien en speelden als een hecht team. Top gedaan en van harte gefeliciteerd!

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
Lezen in de vakantie met de Vakantie Bieb-app ( Inge Gaasbeek, lees coördinator)
Lezen in de vakantie is leuk én slim! Kinderen die in de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVIniveaus terug in hun leesontwikkeling. Doorlezen tijdens de vakantie gaat deze terugval tegen. De landelijke
bibliotheek heeft een Vakantie Bieb-app en die is vanaf 1 juni 2017 beschikbaar. Op
www.vakantiebieb.nl zijn een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar. In
de Vakantie Bieb staan bijna 30 e-books voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Zo kunnen ze
lekker doorlezen in de vakantie. Misschien wel op hun eigen tablet. Lezen (voorlezen) in de
vakantie? Gewoon doen!!

Leerlingenraad
We hebben een nieuwe foto van de leerlingeraad de kinderen van de leerlingenraad zijn Lise, Sven, Tom, Jurgen,
Rutger, Keanu, Juf Annet, Leon, Silke, Maar er komen nog niet genoeg ideeën in
de ideeënbus. De meiden van groep acht hebben meegedaan aan het
volleybaltoernooi en zijn kampioen van Noord Nederland. De kinderen van groep
acht gaan vanaf 1 juni met de kleuters iets leuks doen als ze tijd hebben gaan ze
bijvoorbeeld met blokken meebouwen of met de ipad, of voorlezen of poppenkast
spelen.

Lize en Sven.

De OR heeft uw hulp nodig
Schoolreisjes, Zomerfeest en de Avondvierdaagse. Zomaar enkele activiteiten, die voor de kinderen
georganiseerd worden. Dat gaat echter niet zomaar. De OR regelt dit allemaal en roept nu uw hulp in.
Doordat enkele ouders hun termijn erop hebben zitten, is aanvulling noodzakelijk, zodat de OR de activiteiten kan
blijven organiseren zonder dat de huidige leden te zwaar belast worden.
Wij zoeken:
Enthousiaste ouders met een bereidheid om wat tijd
beschikbaar te stellen
Wij bieden:
Korte, gezamenlijke vergaderingen (ongeveer 8 per jaar)
met gratis koffie
Leuke, wisselende commissies om met elkaar een
activiteit te organiseren en vooral
Plezier voor de kinderen van het Krijt bij de
georganiseerde activiteiten.
Bent u geïnteresseerd of vindt u het gewoon belangrijk om iets te doen voor de school van uw kinderen, neem
dan contact op met Bernard, de voorzitter van de OR. Bernard is bereikbaar onder nummer 0620-607250 of per
mail op bernard.van.dijk@boskalis.com
Oudertevredenheidspeiling Passend Onderwijs
Bij deze nodigen wij u uit voor het deelnemen aan een tevredenheidspeiling passend onderwijs.
In 2014 is passend onderwijs gestart. Het doel van passend onderwijs is dat iedere leerling een zo passend
mogelijke onderwijsaanbod krijgt. Bij voorkeur op een school voor regulier basisonderwijs, maar als het nodig is,
kan dit ook op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De scholen uit ons
samenwerkingsverband willen graag weten of u als ouder/verzorger tevreden bent met passend onderwijs.
Wij stellen het bijzonder op prijs als u de vragenlijst invult. Het invullen duurt 2 tot 5 minuten. Uw antwoorden
worden anoniem verwerkt. Via onderstaande link komt u uit bij de vragenlijst.
http://nvl.vbent.org/kvso/inloggen.php?c=SWV2201PO
De volledige brief met informatie is toegevoegd aan het Ouderportaal.

Datum
4 juni
5 en 6 juni
9 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni

Tijd

Activiteit
Juf Annet jarig
Pinksteren
Sportdag
Juf Mieke jarig
Open ochtend
Spreekuur
Uitgave volgende Krijtjes

