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Beste ouders en verzorgers,
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij. We hopen dat iedereen in de vakantie goed is
uitgerust. We wennen langzaam aan het continurooster, waar toch wel veel voordelen aan zitten. We horen de
kinderen aan het eind van een schooldag zeggen: “He, zijn we nu al vrij?” “Wat fijn, een half uur met je klas
tussen de middag buiten spelen!”
Ook het gezamenlijk eten met de eigen leerkracht verloopt soepel.
Het toezicht wanneer de leerkracht pauze heeft, vraagt nog wel onze aandacht. We hebben de bezetting nog niet
helemaal compleet en hebben daarom vorige week een beroep op u gedaan via de website.
Graag horen we of er onder u nog ouders zijn die mee willen werken aan een uurtje per week toezicht houden
onder leiding van een leerkracht op het plein.
U kunt zich ook aanmelden als invalkracht voor pleinwacht, zodat we u kunnen bellen bij ziekte van onze huidige
hulpouders. Bij voorbaat dank voor uw reactie!
We zijn blij dat we met een goede bezetting van leerkrachten op de groepen zijn begonnen. U heeft het bijna
niet kunnen missen: de tekorten aan leerkrachten basisonderwijs lopen op!
Voorlopig is een griepgolf gelukkig nog niet aan de orde en als dat het geval is, dan zullen we er alles aan doen
om te voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd, maar garanties kunnen we niet geven….
Op donderdag 5 oktober is de school vanwege de landelijke actie gesloten en gaan we met elkaar staken voor
minder werkdruk en een hoger salaris. Op onze website kunt u hierover meer lezen.
Er staat heel wat op het programma dit schooljaar.
Wellicht heeft u het al in het nieuws gehoord: er moet meer aandacht komen op scholen voor gedrag van
leerlingen. We gaan daarmee komend jaar als team aan de slag.
Het programma dat we gaan volgen, heet: PCM: Proces Communication Model.
We willen u echt aanraden om op 11 oktober de algemene ouderavond te bezoeken. Onze cursusleider, dhr. Jelte
van der Kooi van PCM zal dan een uitleg geven.
Natuurlijk gaan andere zaken waar we vorig jaar mee zijn gestart, zoals Engels in alle groepen, gewoon door.
Wij wensen iedereen een prettig schooljaar toe!
Met vriendelijke groeten,
Yco Huizinga
Even voorstellen
Mijn naam is Marianne Molema en ik mag de komende jaren als adjunct-directeur meewerken aan de organisatie
van het onderwijs op het Krijt. Ik ben al een aantal jaren werkzaam binnen COG Drenthe. Ooit gestart als
groepsleerkracht en daarna als adjunct en directeur gewerkt op diverse COG scholen.
Mijn laatste school was cbs de Scharmhof te Assen, daar was ik directeur.
Het komend schooljaar ben ik 3 dagen per week beschikbaar als adjunct voor het Krijt. Mijn werkdagen zijn de
dinsdag en de donderdag en de derde werkdag is in de ene week op de maandag en de andere week op vrijdag.
Mijn eerste indruk van het team, de ouders en de kinderen van CBS het Krijt is een hele fijne! Afgelopen week
heb ik al kennis mogen maken met een grote enthousiaste groep ouders van de ouderraad en de
medezeggenschapsraad en de schoolbieb. Ik zie daarom de toekomst op het Krijt met vertrouwen tegemoet!
Ik hoop op een prettige samenwerking met ouders, leerkrachten en niet te vergeten: de leerlingen!

Trefwoord
VOORUITKIJKEN
Vooruitkijken is soms moeilijker dan het lijkt : je hebt misschien geen geduld. Soms heb je geen zin omdat het
allemaal wel goed is zoals het is. De toekomst is toch immers ver weg.
We beginnen met het bekende "marshmallow" experiment : kinderen krijgen een spekkie. Als ze die niet opeten
krijgen ze er na een kwartier nog eentje bij. Voor heel jonge kinderen (en die niet alleen) een lastige opgave.
Ook in Nederland wordt vooruitgekeken : dinsdag is het Prinsjesdag. De regering en wij allemaal kijken vooruit.
Wat brengt de toekomst ? Welke plannen gaan we maken.
In de Bijbel komen ook "vooruitkijkers" voor : de profeten. We luisteren naar het verhaal van koning Balak die
bang is voor oorlog en naar de profeet Bileam gaat.
Maar gelukkig is vooruitkijken soms leuk en verrassend als het beter gaat dan verwacht.
Meester Henk en Meester Bertus
Regel van de week:
‘We luisteren om elkaar te begrijpen’

Schoolreisjes

Het schooljaar is nog maar net begonnen en een van de hoogtepunten voor de kinderen is
al weer aanstaande. In de laatste week van september gaan alle groepen (met uitzondering
van groep 8) namelijk weer op schoolreis.
Op dinsdag 26 september gaan groep 3 en 4 naar Duinezathe.
Op donderdag 28 september gaan groep 1 en 2 naar De Drentse Koe in Ruinerwold
en gaan groep 5, 6 en 7 naar Attractiepark Slagharen in Slagharen. U heeft de posters voor
de verkoop van de zwarte Krijtshirts vast al gezien op de ramen van de ingangen: op vrijdag 22 september zijn
ze weer te koop! We hopen op gezellige en leerzame uitstapjes voor de kinderen!

Nog even en hij gaat weer van start, de Kinderboekenweek 2017!
Van woensdag 4 tot zaterdag 14 oktober met het thema: "Gruwelijk eng!"
OPROEP:
Wij zijn nog op zoek naar opa's en/of oma's die een stukje willen voorlezen uit een kinderboek deze dagen.
Heeft u een ouder die dit wel leuk lijkt en beschikbaar is, dan graag even aanmelden bij de leerkracht.
Een unieke kans voor grootouders om even een kijkje te nemen in de klas van hun kleinkind(eren)!
Namens de commissie lezen, Jorien Linstra
Nieuws uit de Bieb!
Op het moment dat ik mijn bijdrage aan de Krijtjes zit te tikken, lijkt het buiten wel herfst…!!! Het is moeilijk voor
te stellen dat we nog maar kort geleden zomervakantie hebben gevierd. Ondertussen zijn we al weer 2 weken
naar school. We hopen dat iedereen een geweldige vakantie gehad heeft. We hopen ook dat alle kinderen die in
de vakantie een boek van onze bibliotheek hebben geleend er veel plezier aan beleefd hebben. Hopelijk ben je
heerlijk uitgerust en heb je veel kunnen lezen. Wij hebben er weer heel veel zin in om jullie het komend
schooljaar te helpen bij het zoeken naar een mooi en geschikt boek.
We hebben nog niet alle boeken terug die geleend zijn voor de zomervakantie. Willen jullie hier samen met jullie
kinderen aan denken? De bibliotheekpasjes zijn ook bedoeld om meerdere jaren te gebruiken. Dus niet na ieder

schooljaar weggooien. We vragen de kinderen die nu in groep 8 zitten om aan het eind van het schooljaar de
hoesjes bij ons in te leveren, zodat we deze weer voor nieuwe kinderen kunnen gebruiken. Zo besparen we geld!
We zijn op zoek naar 2 nieuwe medewerkers voor onze bibliotheek. Pauline en ik gaan over 2 schooljaren, dus
aan het eind van het schooljaar 2018/2019, afscheid nemen van onze mooie bieb. Om een goede overdracht te
kunnen geven zijn we nu op zoek naar mensen die ons willen vervangen. Voor informatie over onze
werkzaamheden kun je contact met mij opnemen. Ook ben je van harte welkom om op dinsdagochtend of
donderdagochtend een kijkje te komen nemen in onze bieb.
Voor de zomervakantie hebben we een cursus gedaan om onze kennis over leesniveaus, taal, begrijpend lezen
enz. te verrijken. We hebben geleerd hoe we kinderen nog beter van dienst kunnen zijn en ook dat we niet meer
spreken over Dyslexieboeken, maar over Makkelijk Lezen boeken. Deze boeken zijn dus geschikt voor kinderen
die moeite hebben met lezen, taal en/of begrijpend lezen. In de bieb is er een kast speciaal ingericht met deze
boeken.
Het is bekend dat alle leerlingen Engelse les krijgen. Om hierin mee te gaan is vanaf nu in de bieb te verkrijgen
o.a. “Het Leven van een Loser” in het Engels….!!! Kom binnen en kijk ook naar andere Engelse boeken.
Vanaf dit schooljaar is het voor groep 1/2 mogelijk om iedere week een boek uit te zoeken en/of te ruilen. Groep
1/2A komt op dinsdagochtend en groep 1/2B op donderdagochtend, in groepjes en onder begeleiding van een
medewerker, naar de bieb. Uiteraard hoeven de kinderen niet iedere week naar de bieb, alleen wanneer het boek
uit is of ze het niet leuk vinden dan kan/mag er geruild worden. De kinderen mogen 1 boek voor in de klas
meenemen en 1 boek mag mee naar huis. Wanneer het boek mee naar huis genomen wordt dan mag dat alleen
op vertoon van de bibliotheekpas van het Krijt.
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar en veel leesplezier toe!
Voor alle vragen en/of informatie kun je bij mij terecht.
Namens alle medewerkers van de bieb,
Anita de Rijke 06-28803024/ derijke.anita@gmail.com

Datum
18 t/m 22 september
15 september
19 september
26 en 28 september
29 september
29 september

Tijd

Vanaf 11.30 u

Activiteit
Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Juf Karin jarig
Juf Dorien jarig
Schoolreisjes
Groep 7 en 8 excursie TT circuit
Uitgave volgende Krijtjes

