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Beste ouders en verzorgers,
Deze Krijtjes is alweer de laatste voor de herfstvakantie. Nu het donkerder wordt, vragen we u om extra
aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid rondom onze school.
Er wordt flink gebouwd en bepaalde situaties zijn niet zo kindvriendelijk. Wij weten dat en we spreken er met
elkaar over. Toch zal het bouwen eerst afgelopen moeten zijn, voordat er sprake is van een normale situatie.
Samen moeten we zorg dragen voor een zo veilig mogelijke situatie. U kunt ons daarbij helpen.
Afgelopen week hebben we als team alweer 2 studiemomenten gehad.
De onderwerpen waren: Engels en PCM, een vakinhoudelijk thema en een pedagogisch onderwerp.
Met Engels zijn we al een jaar volop bezig in alle groepen, dat heeft dit jaar dus een vervolg. We merkten dat we
zelf steeds beter worden dankzij de vele tools die we krijgen om het vak Engels goed neer te zetten.
PCM was nieuw voor ons. We leren tijdens deze bijeenkomsten hoe we nog beter kunnen omgaan met de
verschillende persoonlijkheidstypen in de klas. Tijdens de eerste bijeenkomst leerden we veel over onszelf.
We hopen zo elkaar en de kinderen nog beter te begrijpen in de omgang en de interactie met elkaar. Er volgen
nog 5 bijeenkomsten over PCM, we houden u op de hoogte.
Alvast een prettige herfstvakantie toegewenst.
Open dag COG scholen
Woensdag 18 oktober staan de deuren van alle COG scholen en dus ook van het Krijt, weer wagenwijd open voor
ouders, opa’s en oma’s, nieuwe ouders, buren en belangstellenden om een kijkje te nemen in de klassen.
Vanaf 9.00 u bent u van harte welkom!
Een unieke kans om de school in bedrijf te zien! Kinderen vinden het vaak erg leuk dat ouders even binnenlopen
en misschien kent u buren die nog twijfelen over een schoolkeuze voor hun peuter? Neemt u die buurvrouw of
buurman dan eens mee en geniet van het onderwijs in de klas van uw kind.
Er is voor de kinderen een kleurplaatactie georganiseerd waaraan een prijs is verbonden. Ze mogen hun eigen
kindcentrum tekenen. Dat doen we op school. De winnaar krijgt een tegoedbon ter waarde van 20 euro voor de
Intertoys. Naast een winnaar per COG school komt er ook een hoofdprijs: er worden twee kaarten beschikbaar
gesteld door De Nieuwe Kolk in Assen voor de voorstelling ‘Paniek in de Pakjeskluis’ op zondag 3 december. De
winnaar wordt bekend gemaakt op 18 oktober.
Afspraak over het meenemen en gebruik van mobiele telefoons
Het gebruik van telefoons van en door leerlingen onder schooltijd is niet toegestaan.
De mobiele telefoons blijven gedurende de schooldag gewoon in de tas van de leerling.
Het is dan ook niet verstandig om een mobiele telefoon mee te nemen naar school, maar als het echt niet anders
kan, dan graag buiten schooltijd gebruiken.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Trefwoord
HELDEN !
Strips, films, boeken en zelfs in onze
geschiedenis. Je ziet overal helden.
Wat is een held eigenlijk voor kinderen ?
Wat is het verschil tussen een waaghals en
een held ?
In het Bijbelverhaal van Debora en Jaël
zien we dat helden soms niet verwacht
kunnen zijn.
Maar een held kan ook roekeloos zijn : een

waaghals. Is dat ook zo positief ?
We laten de kinderen zelf eens op een rijtje zetten wat de verschillen en overeenkomsten zijn. Het woord waar
het hier om draait is onbesuisd. Een held is ook een “denker” die afweegt en dan een keuze maakt.
Meester Henk en Meester Bertus
Regel van de week:
We komen onze afspraken na.
We wensen u allen alvast een fijne herfstvakantie!
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