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Beste ouders en verzorgers,
We zijn helemaal gewend op school. De kinderen vinden hun draai al weer aardig in de
groep en dat is mooi om te zien. De afgelopen week heeft u een gesprek met de
leerkrachten kunnen hebben over wat uw kind nodig heeft. We vinden het van waarde
om bij de start van het schooljaar de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. In de
onderbouw was het mogelijk om een informatieavond te bezoeken. Veel ouders hebben
gehoor gegeven aan de uitnodigingen om naar school te komen.
De komende week staan de kranten ongetwijfeld vol met allerlei informatie over het onderwijs. Het
basisonderwijs ligt op 5 oktober helemaal stil. Het ligt niet in de aard van de meeste onderwijsmensen om te
staken, toch is de toestand erg nijpend. Leerkrachten van het basisonderwijs ervaren een grote werkdruk en de
betaling van al die inzet is onvoldoende. Dat de werkgevers ook deze actie ondersteunen geeft aan dat er sprake
is van een onhoudbare situatie. Het aantal beschikbare leerkrachten neemt af. In het Westen van het land
bestaan al hele grote problemen om de groepen te bezetten. Wij merken het als leerkrachten ziek zijn en er is
geen vervanging te krijgen. Volgens de prognoses zullen ook wij in de toekomst te maken krijgen met een tekort,
zoals dat nu in het Westen van het land voorkomt. Al met al zien wij reden genoeg om te staken.
Op school gaan we de komende weken aan de slag met Engels en het Proces Communication Model ( zie de
beschrijving die bij de algemene ouderavond staat)
Vriendelijke groeten
Yco Huizinga
Algemene ouderavond
Op 11 oktober nodigen we uit om de algemene ouderavond te bezoeken.
Het belooft een hele interessante avond te worden.
Na het algemene gedeelte laten we u kiezen uit twee mogelijkheden:
*Het schoolteam gaat het komende schooljaar aan de slag met een
programma dat de naam Proces Communication Model draagt. Het is
een opleiding waarbij heel erg gelet wordt op de diversiteit in de groep.
Waarom heb je met het ene kind meer dan het andere. Dat geldt
natuurlijk ook andersom waarom klikt het met de ene leerkracht beter dan
met een andere leerkracht. Soms zie je binnen één gezin dat het ene kind
het prima kan vinden met een leerkracht, terwijl een ander kind uit
hetzelfde gezin totaal geen klik heeft met diezelfde leerkracht. We
proberen te ontdekken wat we in moeten zetten om “Elk kind’ te
bereiken.
Ouders hebben soms dezelfde vragen: ‘We geven ze dezelfde

opvoeding en toch reageert onze jongste heel anders, hoe kan
dat? ‘
Jelte van der Kooi zal deze workshop begeleiden

*We hebben meer dan 100 I-pads op school. Maar wat doen we ermee? We willen u een aantal programma’s
laten zien. Programma’s waar ook uw kind mee werkt. In groepjes kunt u ook zelf even ervaren hoe bepaalde
programma’s werken. Diverse leerkrachten helpen u daarbij en de gehele leiding wordt verzorgd door Gerjan
Peeneman.
Graag het strookje onderaan de uitnodiging die u heeft ontvangen uiterlijk 6 oktober inleveren bij
de leerkracht van uw kind.

Staking 5 oktober
Ouders steunen actie POFront
De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om
zo het beroep aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen.
Investeren in een eerlijk salaris voor de leerkracht is een van de noodzakelijke
maatregelen om de kwaliteit in het primair onderwijs te waarborgen. De VOO
roept ouders én grootouders daarom op om de petitie te ondertekenen en de
leerkrachten te steunen in deze actie. Eerder dit jaar steunden de VOO en
OUDERS VAN WAARDE ook de werkonderbrekingsactie.
Petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’
De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO aangeboden aan de stakende
leerkrachten en de Tweede Kamerleden.
De Vereniging Openbaar Onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke oudervereniging in Nederland en
vertegenwoordigt via aangesloten medezeggenschapsraden en ouderraden meer dan een half miljoen ouders in
het (openbaar) onderwijs.
OUDERS VAN WAARDE
OUDERS VAN WAARDE is de ouderorganisatie van het christelijk, katholieke en oecumenische onderwijs. Zij
vertegenwoordigt medezeggenschapsraden, ouderraden en individuele ouders van de bij hen aangesloten
scholen.
Nogmaals de staking van 5 oktober
We hebben u via het ouderportaal op de hoogte gesteld van de staking op 5 oktober. Alle scholen van Plateau en
COG Drenthe gaan deze dag dicht. Ook Het Krijt staakt.
Eventuele opvang of oppas van kinderen dient u zelf te regelen.
Schoolgruiten
Ook dit schooljaar doen we mee aan het zogenaamde ‘Schoolgruiten’ project.
We willen gezond eten stimuleren. We krijgen vanaf 13 november wekelijks fruit en ‘groentesnacks’ die we
samen met de kinderen gaan eten. Hoe dat precies in z’n werk gaat, zullen we u uitleggen in een volgende
Krijtjes. Wilt u meer weten? Bezoek dan de volgende site: www.euschoolfruit.nl/start
Trefwoord
Samen Leven,
We leven in Nederland met weinig mensen op een kleine oppervlakte. Dat levert weleens problemen op.
Soms dreigen verschillende groepen uit elkaar te groeien. Zaak is dan te zoeken naar dat wat ons met elkaar
verbindt. Want we hebben best veel gemeen.
We kijken deze week naar dat wat mensen delen…..maar ook naar de dingen die ons juist verdelen.
Niet alleen in het groot maar ook in de klas. Wat maakt ons samen een klas? Is verschillend zijn erg of juist leuk?
Wat kunnen we van elkaar leren?
Uiteraard ontkom je bij dit thema niet aan kijken naar vluchtelingen. Dat doen we aan de hand van het verhaal
van Jozua. Hij kwam met zijn volk ook als een vreemdeling in een ander land.
Een Bijbelverhaal met best wel een actueel thema.
Meester Henk en meester Bertus
Ps. In de jaarkalender is onze jaarlijkse schoolkerkdienst nog niet opgenomen. Deze datum was nog niet bekend
en is dat nu wel. Op 27 mei aanstaande is de schoolkerkdienst. U krijgt daar te zijner tijd bericht over.
Regel van de week: 2-10 t/m 6-10
We luisteren om elkaar te begrijpen.
Deze regel is bedoeld om eerlijkheid te bevorderen.

De Kinderboekenweek 2017: “Gruwelijk Eng”
Aanstaande woensdag 4 oktober start ook op het Krijt de
Kinderboekenweek. Op het plein zullen we met elkaar het gelijknamige lied
van Kinderen voor Kinderen zingen en natuurlijk de dans dansen!
Omdat het een Kinderboekenweek is, willen we de nadruk leggen op het
belang van lezen. Lezen is goed en leuk! En wat zijn er een hoop leuke,
spannende boeken!

Ieder kind mag tijdens de Kinderboekenweek zijn of haar lievelingsboek
meenemen, het liefst een beetje spannend!
De boeken die door de Bibliotheek van Assen zijn geselecteerd voor de
Kinderboekenweek van dit jaar liggen op de thematafel bij de hoofdingang
van de school.
Bij alle boeken zijn lessen gemaakt in de kunstdisciplines: beeldend, dans, literatuur, media, muziek en theater.
U zult er van uw kind ongetwijfeld meer over horen de komende weken!

Voor de kinderen vanaf groep 4 wordt een voorleeswedstrijd gehouden: wie kan het beste en het meest
spannend voorlezen? Voor iedere bouw is er een prijs te winnen!
Van de MR
Recent heeft de MR voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd in het schooljaar 2017/2018. In de
geleding van de leerkrachten heeft een verandering plaatsgevonden: Eveline Selles heeft Inge Gaasbeek (vertrek
naar ander school) vervangen en Henk Flokstra vervangt tijdelijk Dorien Weegenaar (ziekte). Hen heten we
welkom.
In de vergadering hebben we stil gestaan bij de voortgang van de plannen voor het IKC en de eerste ervaringen
van Andere Tijden. Verder zijn ook de aanstaande stakingsdag en algemene ouderavond aan de orde geweest.
Via het ouderportaal, de vorige Krijtjes en een aparte uitnodiging voor de ouderavond kunt u nadere informatie
vinden over deze onderwerpen. Binnenkort zal het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2016/2017 digitaal
beschikbaar worden gesteld.
Gerben Bakker
ouder








Leerlingenraad
Er begint weer een nieuw schooljaar, ook voor de leerlingenraad. We zijn al
een keer bij elkaar geweest en hebben vooral kennisgemaakt met elkaar en
gesproken over het volgende:
 De nieuwe schooltijden, het eten met de leerkracht in de klas
Hoe kunnen we het onderwijs nog aantrekkelijker maken
De nieuwe taakverdeling:
Yorick Prijs uit groep 5/6 is nieuw in de leerlingenraad en zal notulist zijn. Stijn uit 8a wordt voorzitter,
Sven uit 5/6 en Lise uit 6 zullen de volgende keer iets in de Krijtjes gaan schrijven.
Keanu uit 7b zal vice voorzitter zijn, Rutger uit 7a zal de catering regelen. Silke uit 8b zal zorgen dat er
de volgende keer een nieuw lid uit 8b vertegenwoordigd is en dan hopen we met een nieuw lid uit groep
5 erbij compleet te zijn! We zullen dan samen op de foto en deze foto vervolgens in de Krijtjes plaatsen
en op een mooie plaats in de school hangen.
En nog steeds hebben we een ideeënbus die staat tegenover het kantoor van George. Wanneer we
vergaderen? Om de 6 weken op donderdag en/of vrijdag. Tijd: om 13:30 tot 14:30 u
Juf Marianne zal de leerlingenraad begeleiden. We hopen op een mooi jaar met de leerlingenraad!

Datum
1 oktober
4 oktober
5 oktober
13 oktober
11 oktober

Tijd

19.30 uur-21.30 uur

Activiteit
Juf Lianne jarig
Start Kinderboekenweek
School gesloten ivm staking
Uitgave volgende Krijtjes
Algemene ouderavond

