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Beste ouders, verzorgers,
We zijn bezig met de laatste loodjes. Wellicht vindt u dat nog wat vroeg want we moeten nog wel ‘even’ naar
school. Echter als je bezig bent met plannen en ideeën voor het komende schooljaar merk je dat de laatste
periode van het schooljaar is aangebroken.
In onderwijsland is heel wat gaande. We kampen met enorme tekorten als het gaat om het aanbod van leraren.
Op 27 juni zullen ook wij, net als de meeste andere scholen in Assen, het eerste uur geen les geven. Een brief
over deze actie staat op het ouderportaal. Bij deze Krijtjes vindt u een brief die geschreven is door de Algemeen
Bestuurder van COG Drenthe, de heer A. Velthuis. Naast het tekort gaat het ook over de werkdruk en het salaris.
Wij vinden het belangrijk om een signaal af te geven en hopen dat ook u deze actie ondersteunt. We vragen u de
petitie te ondersteunen. Deze wordt aangeboden aan de minister-president. De petitie kunt u ondertekenen op
de volgende website: www.pofront.nl
We zoeken nog een ouder die samen met een leerkracht van onze school met andere vertegenwoordigers van
COG Drenthe de petitie willen aanbieden in Den Haag. COG Drenthe regelt het vervoer.
Vriendelijke groeten
Yco Huizinga

Regel van de week
‘We helpen elkaar als dat mag en als dat kan’.

Trefwoord : GELUK BIJ EEN ONGELUK .....
We hebben het eerste deel van het verhaal van Job gehoord. Hij had veel geluk ...... alles zat hem mee.
Maar we weten ook dat het geluk van Job ophield.
Het vervolg van het verhaal gaat over zijn ongeluk.
Hoe herken je mensen die pech hebben?
Mensen die verdriet hebben?
Hoe voel je je als je pech hebt ?
Maar vooral ........ wat zeg je en doe je om iemand echt te helpen?
Job raakte alles kwijt behalve zijn vrouw.
Hoe ging hij daarmee om?
Hoe ging God met hem om?
Hoe ging hij met God om?
Allemaal verhalen over dingen waar iedereen in meer of mindere mate mee te maken krijgt.
Meester Henk en Meester Bertus

Sportdag 26 juni
Vorige week is de sportdag helaas niet doorgegaan. De sportdag kan nu op maandag 26 juni doorgaan, als er
genoeg hulp is van ouders. Wij snappen dat maandag een lastige dag is, maar het is de enige datum waarop er
nog een sportdag plaats kan vinden. Tot nu toe hebben wij nog weinig reacties gekregen. Wij zoeken ouders die
kunnen meehelpen met de sportdag zelf, maar ook ouders die de kinderen zouden kunnen brengen en weer
ophalen.
Op de sportdag vertrekken de groepen 3, 4 en 5 ’s morgens om half 9 en gaan om half 11 terug. Hiervoor is
vervoer nodig. Daarna worden lessen hervat. Zoals gebruikelijk kunnen de kinderen om 12 uur overblijven of
thuis eten en ’s middags is er school.
De groepen 6, 7 en 8 vertrekken op de fiets om half 11 en fietsen om half 2 terug, daarna worden de lessen
hervat. Vanzelfsprekend eten zij tijdens de sportdag hun lunch.
Het is altijd handig om wat extra drinken mee te geven, zeker als het warm wordt.
Alvast bedankt voor uw hulp. We hopen samen er een mooie sportdag van te maken.

Met sportieve groet,
De sportdagcommissie
Zomerfeest 30 juni
Op vrijdag 30 juni hebben wij ons zomerfeest en daarvoor hebben wij ook hulpouders nodig. Er zijn al
formulieren mee naar huis gegaan maar ook nog erg weinig reacties. Lijkt het u leuk om mee te helpen, laat het
ons dan even weten.

Formatie
Op de website staat bij de medezeggenschapsraad een procedure vermeld over de formatie. Deze procedure
stond daar al langer, maar wordt op dit moment actueel. Als we die procedure bekijken, liggen we ‘goed op
koers’. Het aantal te vormen groepen is op dit moment met instemming van de medezeggenschapsraad bekend.
Volgend schooljaar gaan we de volgende groepen vormen:
*2 kleutergroepen, *2 groepen 3,*2 groepen 4,*1 groep 5, *1 groep 5/6, *1 groep 6, *2 groepen 7, *2 groepen
8.
De bovenstaande opsomming betekent voor de huidige groepen 3 t/m 7 geen wijziging. Zij schuiven het
komende schooljaar door naar de volgende groep.
Bij de kleutergroepen verandert wel wat. Door de daling van het leerlingenaantal zullen we t.o.v. het huidige
schooljaar een kleutergroep minder hebben. De kinderen van groep 2 schuiven door naar twee groepen 3. De
kinderen van de groepen 1 komen in 2 kleutergroepen terecht. U begrijpt dat er een herverdeling plaats moet
vinden. Binnenkort maken we bekend wat ons plan is bij die herverdeling.
De verdeling van de leerkrachten over de groepen is een opdracht voor de directie van de school. Deze verdeling
is nog niet bekend. We zullen u z.s.m. op de hoogte brengen.

Culturele activiteiten
Op donderdag 31 mei hebben verschillende groepen de voorstelling bezocht over ‘Zelluf’. Een dansvoorstelling
van Garage TDI in het kader van projectweek ‘Art of Wonder’. Twee meisjes, Lotte en Iris, zijn de grootste
vriendinnen. Ze delen alles, vooral… hun verbeelding. Onuitputtelijk bouwen ze met allerlei voorwerpen hun
eigen fantasiewereld. En ze zijn eigenwijs. Dit leidt soms tot onhandige, maar ook hele grappige situaties. En dat
hebben we gezien!

In dezelfde week hebben andere groepen de voorstelling ‘De man met het stenen hart’ bijgewoond. Een
vertelvoorstelling in de vorm van een sprookje. Het gaat over een verdrietige Hans, de man met een stenen hart,
hij trekt de wijde wereld in. Hij wordt rijk, trouwt met een beeldschone prinses, wordt beroemd en wordt

bewonderd, maar gelukkig wordt hij niet. Ontevreden vertrekt Hans en laat de prinses in tranen achter. Het kan
hem niets schelen, haar tranen laten hem koud. Hij heeft immers een stenen hart!
Zoals het in een sprookje hoort, loopt alles toch goed met hem af en wordt bewezen dat
ware liefde in staat is zelfs het hardste hart te breken.
Op 8 en 15 juni hebben de groepen 3 meegedaan aan een workshop ‘viool
spelen’. Als echte musici deden ze actief mee! Pannenkoekenfeest 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 en spelen maar. Wat een ervaring en wat een plezier!
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