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Beste ouders, verzorgers,
De herfst is weer in het land, we gaan de donkere weken in. Dat betekent dat we het binnen gezellig maken en
dat kunt u op het Krijt o.a. komen bekijken tijdens de lampionneninloop op 7 november.
Binnenkort zijn ook weer de tien minutengesprekken en deze willen we van harte bij u aanbevelen.
Heel belangrijk om samen als ouders en school bezig te zijn met de opvoeding en het onderwijs aan uw kind.
Daarna rollen we alweer de sinterklaastijd en kerst in, een gezellige tijd voor en met de kinderen.
We houden ons momenteel bezig met de voorbereiding van kinderdagopvang in het gebouw. Het lege lokaal op
de benedenverdieping wordt in gereedheid gebracht voor baby en peuter. Wat betreft onderwijskundige zaken:
er staan klassenbezoeken gepland voor Engels om het vak op een nog hoger peil te krijgen. De trainer van onze
nascholing zal komende week de klassen bezoeken en Engelse lessen bijwonen en nabespreken.
De schoolgids is inmiddels klaar en deze kunt u raadplegen op de website.
Trefwoord
EEN HELD IS OOK MAAR EEN MENS.
We willen allemaal graag een held zijn maar halen soms ook de raarste
dingen uit.
Geen mens is perfect.
We luisteren naar het vervolg van het verhaal van Gideon. Hij gaat als een
echte held de strijd met de vijand aan. En als hij uiteindelijk een held is
bezwijkt hij voor de verleidingen van geld en status. Niet menselijks is
hem vreemd.
De stap naar Sint Maarten is snel gemaakt. Hij was een echte menselijke
held. Een toonbeeld van Christelijk delen.
Om een held te zijn hoef je geen grote dingen te doen. Iedereen heeft
iets heldhaftigs in zich.
Meester Henk en Meester Bertus
Ingezonden mededeling van PKN gemeente Kloosterveen.

Taart Christen Unie
We ontvingen zowaar op 13 oktober een heerlijke taart van de Christen Unie. Alle basisscholen in Assen werden
op dezelfde dag verwend omdat de scholen in Assen zich zo goed inzetten voor hun leerlingen. Een mooi gebaar!

Prijs kleurplaatactie Kindcentrum
Vlak voor de herfstvakantie vond de uitreiking van de kleurplatenwedstrijd
plaats. Overal in de school kwam je de prachtig gekleurde platen tegen.
Kinderen hebben leuke ideeën over de inrichting van het Kindcentrum.
Dan is natuurlijk altijd lastig om een prijs te geven aan een tekening. Toch
hebben we dat gedaan. Thijs, Elske en Gianne waren de gelukkigen. Van
harte gefeliciteerd.
Lampionnen inloop 7 november
In school zijn we alweer druk bezig met
het maken van mooie lampions! Op
dinsdagavond 8 november kunt u alle
lampions bewonderen. Tussen 18.30 uur
en 19.30 uur staan de deuren open en de
lichten gaan uit, terwijl de lampions
branden. Een heel sfeervol beeld. Alvast
van harte welkom!
Bijeenkomst COG KOV 1 november
Op woensdag 1 november hielden we een informatie bijeenkomst voor
ouders van kinderen die belangstelling hebben voor de kinderopvang van
COG Drenthe op het Krijt. Het was een geslaagde bijeenkomst. Het lokaal
beneden, bij de meest linkse ingangsdeur en dan meteen weer links,
wordt in gereedheid gebracht voor opvang van baby en peuter. Er is
duidelijk een grote behoefte aan kinderopvang in en om de school.
Inmiddels is Klok begonnen met de aanpassing van het lokaal.
We houden u op de hoogte van de voortgang.

Opgave nieuwe leerlingen
We zijn benieuwd naar de instroom van nieuwe kleuters de komende tijd en verzoeken u broertjes en zusjes die
nog niet zijn aangemeld, binnenkort aan te melden. We kunnen dan alvast gaan kijken naar de groepsgrootte
van de kleutergroepen de komende tijd. Alvast bedankt!
Afwezigheid Conciërge
George is afwezig tot en met 24 november.
Tien minutengesprekken
U heeft het misschien al gezien? U kunt zich weer opgeven via het ouderportaal voor de tien minutengesprekken
die plaatsvinden op 20 t/m 23 november a.s.
Doet u dit voor maandag 13 november? Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Schoolgruiten en een gezonde lunch
Net zoals dat vorig schooljaar het geval was, mogen we ook dit jaar gebruik maken van ‘Schoolgruiten’. Dat
houdt in dat we vanaf 13 november tot 20 april fruit en groentesnacks geleverd krijgen. Het is bedoeld om
kinderen te leren om gezonde ‘snacks’ te kiezen. Door de invoering van het continurooster zien we dat veel
kinderen een gezonde lunch meenemen met fruit en een gezond drankje. Echter…. ook zien we soms luxe zoete
broodjes en veel suikerhoudende frisdrankjes verschijnen. Wilt u zorgen voor een gezonde lunch? Alvast
bedankt!!
Door de deelname aan het project ‘Schoolgruiten’ is het niet nodig dat de kinderen in de genoemde periode fruit
en groentesnacks mee nemen naar school. Wel is een broodje en een gezond drankje natuurlijk nog wel nodig.

Datum
7 november
17 november

Regel van de week:

Iedereen mag een eigen
mening hebben

Tijd
18.30 u tot 19.30 u

Activiteit
Lampionnen inloop
Uitgave volgende Krijtjes

