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Beste ouders en verzorgers,
U heeft het vast wel gezien. Er stonden in de week voor de herfstvakantie mooie artikelen en foto’s van ons in de
Krant van Kloosterveen. De bibliotheek met de uitleen naar huis is onder de aandacht gebracht. We zijn er trots
op dat dit gerealiseerd is!
Inmiddels is de Kinderboekenweek afgerond en is de uitleen van boeken in
volle gang.
Heeft u de leerkrachten zien lopen in hun mooie outfit? Passend bij het thema
van de Kinderboekenweek: ‘Voor altijd jong!’.
Een ander artikel (met foto) in de Krant van Kloosterveen, ging over het
‘programmeren voor olifanten’. Onder leiding van André Kamman en juf Lisa
hebben de kinderen van de groepen 7 en 8, op de vrijdag voor de vakantie,
meegedaan aan het wereldrecord programmeren. En het record is gehaald! Met een mooi doel voor ogen,
hebben de kinderen ook met veel plezier geleerd hoe ze kunnen programmeren.
Wat kinderen spelenderwijs snel oppikken, moeten wij als onderwijsmensen ook leren. Aanstaande
dinsdagmiddag krijgen we als team een bijscholing op het gebied van ICT, terwijl de kinderen genieten van een
vrije middag.
Verderop in deze Krijtjes kunt u lezen welke kinderen dit schooljaar alle leerlingen van Het Krijt
vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Het is een enthousiaste groep leerlingen en we hopen dit jaar wat te
bereiken als het gaat over het scheiden van afval. En natuurlijk is er aandacht voor alle vragen die leven bij
kinderen op Het Krijt. Zij kunnen hun vragen deponeren in de brievenbus van de leerlingenraad. De postbodes
legen de bus voorafgaande aan elke vergadering. De vragen op de briefjes zijn een vast terugkerend
agendapunt.
In school zien we al weer allemaal mooie fleurige 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!

Vriendelijke groeten,
Henny Janssens
Trefwoord VOLHOUDEN
Wat zijn de dingen waarvoor jij je wil inzetten?
Wat zijn de dingen waarvoor jij wil doorbijten?
Mensen die dat echt fanatiek doen worden idealisten genoemd. Soms doen we daar lacherig over maar waar
zouden we zijn als er geen mensen zouden zijn die door willen zetten ....
In de Bijbel zien we ook veel mensen die door willen zetten en hun tanden ergens in willen zetten.
Denk maar aan het verhaal van Jakob die wel heel erg vol moest houden tot hij met Rachel, de vrouw van zijn
dromen mocht trouwen.
Wat zijn voor jou de dingen waar jij je voor zou willen inzetten?
Meester Henk en Meester Bertus

Regel van de week: 31-10 t/m 4-11
‘We zijn zuinig op onze eigen spullen en die van anderen’.

Zichtbaar in Ouderportaal
In het kader van de privacy geven wij geen adreslijsten meer mee naar huis.
In het ouderportaal kunt u, als u dat wilt, adresgegevens openbaar maken.
Het gaat als volgt: U logt in op ‘Mijn school’. U gaat naar ‘Mijn account’ in de linker balk.
Bovenaan ziet u het blokje ‘Privacy’. In principe zijn deze gegevens afgeschermd. U kunt zelf
aanklikken welke gegevens u openbaar wilt maken. Ook kunt u aangeven voor wie de gegevens zichtbaar zijn. U
kunt kiezen of u dat doet voor de ouders van de groep van uw kind of voor alle ouders van de school.
Vriendelijke groet,
Henny Janssens
Uit de medezeggenschapsraad.
Omdat Anja Kuipers nu voorzitter is, opent zij deze vergadering van dinsdag
11 oktober en vullen we de agenda aan. De omgekeerde 10 minutengesprekken
zijn over het algemeen goed ontvangen, al missen ouders in de onderbouw
informatie over het reilen en zeilen in de groepen en in groep 8 nieuws over de verwijzing naar het voortgezet
onderwijs. Dit punt nemen we mee. Werkgroep Andere Tijden heeft een peiling opgesteld die vrijdag met de
oudsten (maar niet als hij/zij in groep 8 zit) mee gaat. Ouders wordt gevraagd de meeste punten te geven aan
één van de twee systemen dat hen het beste past. Twee van onze onderwijsassistenten gaan werken op een
school in een andere regio. Twee andere mogen blijven. We hebben de schoolgids goedgekeurd, enkele
regelingen geactualiseerd en geconstateerd dat het schoolportaal een punt van aandacht blijft. Leest iedere
betrokkene de berichten, zijn de berichten toegankelijk? We willen zo goed mogelijk communiceren via onze site!
En dat brengt ons op de Algemene Ouderavond van de volgende avond (12 oktober). We hopen op veel
belangstelling, want deze avond geeft informatie én de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Op 29 november
a.s. praten wij weer verder.
Mede namens de M.R.,
Inge Gaasbeek, secretaris.
Pennen voor Haïti
We sparen op school nog steeds pennen en viltstiften voor de Stichting ‘Naar School in Haïti’. Deze
stichting is in samenwerking met Terra Cycle een actie begonnen: pennen voor pennen. Het
recyclen van pennen (pennen, markers, stiften, ballpoints, etc.). Scholen kunnen hun oude pennen
gratis opsturen. Voor elke pen ontvangt de inzamellocatie geld (€ 0,02).
Goed voor het milieu en goed voor Haïti! Het is een win-win situatie. Zelfs in Haïti zamelen al enkele
scholen pennen voor de stichting in!
Op dit moment is er veel hulp is nodig in Haïti na het natuurgeweld door orkaan Matthew.
Marijke Zaalberg uit Westerbork is 8 tot 9 maanden werkzaam in Haïti, ze kent de taal en de Haïtianen goed.
Marijke heeft een goede samenwerking opgebouwd in 21 jaar. Ze heeft een kleine organisatie met grote
resultaten. Zij is momenteel in Haïti, gelukkig in goede gezondheid.
Uiteraard hopen we ook dat u uw afgedankte pennen en viltstiften ter recycling blijft sparen in de daarvoor
bestemde dozen in school voor dit goede doel.
Vriendelijke groet,
Henny Janssens
Leerlingenraad
De volgende kinderen zitten in de leerlingenraad: Leon
Schaapherder, Silke Roerig, Jurgen Jansma, Sven Waalderbos,
Keanu Lemoine, Lise Olijve, Tom laagland, juf Henny Janssens.
Leon Schaapherder is voorzitter, Silke Roerig vice voorzitter, Rutger
Katerbarg is eerste notulist, Jurgen Jansma is tweede notulist, Sven
Waalderbos is tijdbewaker & krijtjes website, Keanu Lemoine is
Cateraar, Lise Olijve is postbode & krijtjes website, Tom Laagland is
postbode, juf Henny Janssens is begeleider.
We hebben afspraken gemaakt en daarna het
samenwerkingscontract ondertekend. Op vrijdag 11 november is de
volgende vergadering.
Groetjes Lise en Sven

Nieuws uit de Bieb!
Wat moet het dinsdagochtend (11-10) een mooi gezicht zijn geweest op het schoolplein. Al die tasjes met het
logo van onze school met daarin een boek. Lekker thuis op de bank lezen, wat een fantastisch gezicht. Een
hoogtepunt in onze bieb! De foto’s spreken voor zich….
Zowel in de Asser Courant als ook in het Kloosternieuws hebben mooie stukken gestaan met ook
de nodige foto’s. Voor wie het heeft gemist, in de bibliotheek hebben we de teksten en foto’s
opgehangen.
Binnenkort krijgen we bezoek van de bibliothecarissen van de Nieuwe
Kolk. Zij zijn onze contactpersonen voor de bieb en zouden graag bij
ons in de bieb willen kijken. Ik denk dat we ze met gepaste trots rond
kunnen leiden. Willen jullie ook komen kijken? Kom vooral langs!
En wie nu denkt dat we klaar zijn? Nee hoor! We zijn nog steeds bezig
met het zoeken naar nieuwe boeken. Dus mocht je thuis boeken
hebben waar je niets meer mee doet? Denk dan aan ons.

Mede namens alle biebmedewerkers,
Groetjes,
Anita de Rijke
Lezen en voorlezen: DOEN!

Datum
29 oktober
1 november
2 november
4 november
8 november
11 november

Tijd
13.15 uur-15.15 uur
19.30 uur-21.30 uur
‘s ochtends
18.30 uur-19.30 uur

Activiteit
Juf Henny jarig
Studiemiddag team. Leerlingen ‘s middags vrij
OR vergadering
Fietscontrole groepen 6, 7 en 8
Lampionneninloop
Uitgave volgende Krijtjes

