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Beste ouders en verzorgers,
De afgelopen week heb ik een aantal groepen in de onderbouw bezocht. De kinderen waren druk
bezig met de voorbereidingen voor de lampionneninloop. Schilderen, plakken, knippen …met veel
aandacht voeren de kinderen de activiteiten uit. Wat is het dan goed om te zien dat er op
dinsdagavond 8 november heel veel ouders de school bezoeken om al die prachtige lampionnen te
bewonderen. En niet alleen ouders ook opa’s oma’s en andere familieleden en kennissen hebben de
school bezocht.
De herfst wordt als thema behandeld in de onderbouw en ook dat spreekt tot de verbeelding van
veel kinderen. Een prachtige opmerking van één van de kinderen die van een walnoot een ‘wandelnoot’
maakte. Grappig die uitspraken van de kinderen.
Op schoolniveau zijn er een aantal ontwikkelingen gaande. Ik zal niet alles noemen en me beperken tot twee
onderwerpen die ook u als ouders aangaan. Ten eerste de peiling van de werkgroep ‘Andere tijden’. De
werkgroep heeft afgelopen woensdag vergaderd en op het ouderportaal kunt u de uitslag lezen. Ook is
opgenomen hoe het vervolg eruitziet.
Ten tweede wil ik noemen de inzet van IPads in ons onderwijs. Van ons bestuur hebben we
toestemming gekregen om de kinderen, meer dan nu het geval is, te laten werken met
IPads. Daarvoor zijn natuurlijk meer IPads nodig. We zijn inmiddels begonnen met een
plannetje om die IPads in het lesgeven op te nemen. Wij denken dat het moderne
onderwijs van nu kinderen moet voorbereiden op de toekomst. Daar horen ICTvaardigheden bij. Daarnaast is het mogelijk om de betrokkenheid van kinderen te
vergroten.
We houden u op de hoogte.
Vriendelijke groeten,
Yco Huizinga
Trefwoord VERBINDEN
Een mens leeft altijd samen met anderen.
Als we geen rekening houden met anderen wordt de wereld minder leefbaar.
Helaas een actueel thema.
We zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden: we zijn lid van dezelfde
club, we vinden dezelfde popgroep goed, we hebben dezelfde postcode ..... Je
kunt het zo gek niet bedenken.
Jozef en zijn broers groeien heel erg uit elkaar ....., maar toch zijn ze ook door een onzichtbare band met elkaar
verbonden.
Deze broederschap is helaas niet vanzelfsprekend. Zijn broers verkopen hem als slaaf.
Aan de hand van dit verhaal kijken we met elkaar eens met wie we verbonden zijn. Waaruit bestaan die lijnen en
welke betekenis hebben die lijnen?
Want .................. we kunnen niet zonder de anderen .................
Meester Henk en Meester Bertus

Regel van de week: 14-11 t/m 18-11
‘Iedereen mag zijn wie hij is.’

Leerlinggegevens
u heeft bij de omgekeerde 10-minutengesprekken een telefoonformulier meegekregen om
gewijzigde gegevens op in te vullen. Alle wijzigingen zijn inmiddels opgenomen in het
administratieprogramma ESIS. Mochten er in uw situatie weer gegevens veranderen, dan
kunt u deze in het ouderportaal ‘Mijn school’ zelf wijzigen. Het gaat hierbij om adres- en
e-mailwijzigingen. Gegevens die u daar niet kunt wijzigen, kunt u mailen naar de administratie van de school,
deze worden door Anneke aangepast in ESIS.
Vriendelijke groet,
Henny Janssens
Fietscontrole

Op vrijdagochtend 4 november hebben wij in samenwerking met 5
vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland en ouders een fietscontrole
gedaan in de groepen 6, 7 en 8. De fietsen werden o.a. gecontroleerd
op verlichting, remmen, banden, bellen enzovoort. Van de 123
gecontroleerde fietsen zijn er 34 afgekeurd. De afgekeurde fietsen
hadden o.a. geen functionerende bel of helemaal geen bel en /of geen
verlichting.
Een aantal fietsen zijn ter plekke gemaakt door Jan Huiting die wij voor deze controle
hadden uitgenodigd. Jan Huiting is fietsenmaker in Kloosterveen
(Jan Fietstechniek onderhoud en reparatie). Iedereen bedankt voor hun inzet. Mocht het zo zijn dat de
mankementen aan de afgekeurde fietsen alsnog verholpen zijn, dan kan er alsnog een OK-sticker opgehaald
worden bij mij, Angélique Schoonhoven (verkeersouder’.
Volgend schooljaar zal mijn laatste jaar als verkeersouder zijn, omdat mijn zoon de school
dan zal verlaten dus zijn wij nog steeds op zoek naar ouders die zich willen
inzetten voor de verkeersveiligheid. Wat wordt er van u als hulpouder van
verkeer verwacht? Assistentie bij praktische verkeersprojecten, stukjes
schrijven voor in de Krijtjes, overleg met de verkeerscommissie e.d. en het
regelen van ouders die kunnen helpen bijvoorbeeld bij het fiets-examen.
Eigen inbreng is uiteraard van harte welkom. Mocht u interesse hebben dan
kunt u dit kenbaar maken bij de directie of bij mij, Angélique Schoonhoven.
Namens de verkeerscommissie
Angélique Schoonhoven Verkeersouder

De medezeggenschapsraad
Vlak voor het einde van vorig schooljaar is er een tevredenheidpeiling gehouden.
59% van de ouders heeft hieraan meegewerkt en het gemiddeld rapportcijfer dat er uit is gekomen is een 7,5.
Dit cijfer is tot stand gekomen door vragen omtrent verschillende aandachtsgebieden. De top 10 t.a.v. waarover
we ontevreden zijn en de top 10 waarover we tevreden zijn, zullen de komende mr-vergaderingen op het
programma staan.
De MR heeft t.a.v. twee aandachtsgebieden een vraag aan de ouders.
De “Informatievoorziening over het kind” en “Informatievoorziening over de school” zijn aandachtsgebieden die
volgens de peiling verbeterd kunnen worden. Helaas is er geen aanvullende informatie beschikbaar vanuit de
peiling en daarom willen wij u, ouders, vragen of u een toelichting kunt geven t.a.v. deze aandachtsgebieden.
Uw informatie kunt u mailen naar mr.krijt@cogdrenthe.nl
Wilt u dit doen voor dinsdag 22 november, zodat deze punten op de eerstvolgende mr-vergadering behandeld
kunnen gaan worden?
Namens de medezeggenschapsraad,
Marcel Prijs
Uitslag van de eerste peiling ’Andere tijden’
Op het ouderportaal vindt u de uitslag van deze eerste peiling. Ook kunt u lezen hoe het proces verder
gaat.
Namens de werkgroep ‘Andere tijden’,
Yco Huizinga

Uitslag van de tevredenheidspeiling ‘Scholen met Succes’
Op het ouderportaal vindt u een document met een samenvatting van de
uitslag van de tevredenheidspeiling ‘Scholen met succes’. De
medezeggenschapraad vraagt u n.a.v. die peiling om aanvullende informatie.
U kunt dat lezen in het stukje van de medezeggenschapsraad. Wilt u de
totale uitslag bekijken dan kan dat. Het rapport ligt ter inzage in de school.
Namens de werkgroep,
Yco Huizinga
Nieuws uit de Bieb!
In de vorige Krijtjes heb ik het al even genoemd, het bezoek van de
bibliothecarissen van de Nieuwe Kolk aan onze bieb. Inmiddels
heeft dit bezoek plaatsgevonden. We zijn overladen met
complimenten over onze bieb. We hebben zelfs de bibliothecarissen
(Jan en Sandra) van tips kunnen voorzien…! Niet alleen de toename
van ons aantal boeken heeft hen verbaasd, maar vooral het
enthousiasme van alle biebmedewerkers was voor hen verrassend.
Niet alle basisscholen hebben zo’n aantal vrijwilligers voor de
schoolbibliotheek, helaas.
Jan had een enorme verrassing voor ons. Het blijkt, uit cijfers vanuit
het systeem waar wij en de Nieuwe Kolk mee werken, dat wij in het
seizoen 2015-2016 een enorm aantal boeken hebben uitgeleend.
Om precies te zijn: 11.719!!! Dit komt neer op het aantal geleende
boeken per leerling van: 23.48. Dit zijn cijfers waar we ontzettend
trots op zijn. Hiermee hebben we alle basisscholen van Assen ver
achter ons gelaten. En dit was nog maar ons eerste seizoen…
Nu zijn cijfers mooi, maar het gaat ons om het plezier in het lezen te stimuleren. Hoe fijn het is om even een
boek, tijdschrift, prentenboek, strip enz. te pakken en te lezen. Hoe fijn het is om voorgelezen te worden of om
zelf hardop voor te lezen. Dit is waar we het allemaal voor doen met elkaar. Om een leerling de bibliotheek in/uit
te zien gaan met een glimlach! Ook de verhalen die we van ouders/verzorgers horen doet ons goed. Het zorgt bij
ons allemaal voor een voldaan gevoel.
Tenslotte zou ik jullie ouders/verzorgers, samen met jullie kind(eren), willen vragen om de tasjes, biebkaarten en
boeken bij elkaar te houden. Dit zorgt ervoor dat boeken niet verward kunnen worden met geleende boeken van
de Nieuwe Kolk en het is een behoud voor onze boeken.
Lezen en voorlezen: DOEN!
Namens alle medewerkers van de bieb,
Anita de Rijke

Datum
18 november
22 november
21 t/m 24 november
25 november

Tijd

Activiteit
Rapporten groep 2 mee
Juf Ludia jarig
10 minuten gesprekken
Uitgave volgende Krijtjes

