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Beste ouders en verzorgers,
Na alle kersttaferelen, oliebollen en vuurwerk zijn we gestart in 2018.
Wij wensen u alle geluk en gezondheid toe!!
Dit jaar gaan we verder op de ingeslagen weg. Dat is best wel een drukke weg. Zo ontwikkelt het Kindcentrum
zich steeds meer. We zijn in januari begonnen met het gebruik van een lokaal in het gebouw waar Pluto
voorheen zetelde. Daarnaast zien we steeds meer ouders die gebruik maken van de kinderopvang.
COG Drenthe bestaat niet meer. Voortaan heet de stichting: CKC Drenthe. Dat is even wennen. Opeens zijn er
zomaar 30 scholen die gaan samenwerken. Op 17 januari is er een bijeenkomst voor alle teamleden van CKC
Drenthe. Enorm veel meesters en juffen bij elkaar.
De komende periode staan er diverse toetsen op het programma. We willen graag weten waar de kinderen staan
in hun ontwikkeling. Het meeste weten we natuurlijk wel, dat observeren we dagelijks. Toch is het belangrijk om
een moment te hebben waarop we objectieve toetsen afnemen. Dat zijn toetsen die niet bij een methode horen,
maar landelijk worden gebruikt. Wij hanteren daarvoor de CITO toetsen.
Dit schooljaar willen we deze nieuwsbrief langzamerhand gaan ‘afbouwen’. ‘Krijtjes’ bestaat vanaf de start van
de school. Door het ouderportaal kunnen we u snel op de hoogte brengen van allerlei zaken. De komende
“Krijtjes” zullen korte informatieve berichten bevatten.
Vriendelijke groeten
Yco Huizinga
Trefwoord
CONTACT.
Contacten met andere mensen zijn
niet altijd vanzelfsprekend.
Niet iedereen vindt contact met
andere mensen prettig.
En soms verbreken mensen het
contact omdat de relatie verstoord
is.
Sommige contacten liggen moeilijk. In de Bijbel kennen we als voorbeeld de Joden en de Samaritanen.
Ze vermijden elkaar. Maar soms heb je elkaar nodig. Je moet wel …..
Voor Jezus tellen andere mensen mee. Alle mensen. Dus ook Samaritanen.
Ook de zogenaamd “onaanraakbaren” worden door Jezus niet vermeden. Integendeel.
Voor hem is contact met iedereen vanzelfsprekend.
Deze week spreken we over contact : moeilijke en makkelijke contacten.
Meester Henk en Meester Bertus

Regel van de week:

‘We houden ons aan de regels’
Kinderopvang
De eerste week van de vernieuwde vorm van peuteropvang hebben we alweer achter de rug!
We hebben een leuke week gehad met de kinderen. Allereerst was er natuurlijk de kennismaking met de
kinderen en hun ouders. Voor iedereen en beetje nieuw en onwennig, omdat de peuter opvang nu gesplitst is in
een groep die bij het CKC Drenthe ( voorheen COG Drenthe) hoort en een groep die nu bij het Plateau hoort.
Voorheen zaten alle kinderen bij de SPA, maar deze organisatie bestaat met ingang van januari 2018 niet meer.
De harmonisatiewet heeft als gevolg dat ouders van jonge kinderen nu al vroeger gaan kiezen welk kindcentrum
geschikt is voor hun kind(eren). Het kindcentrum is bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar. U moet hierbij denken
aan de kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en school. Alle voorzieningen voor de kinderen zitten
nu onder één dak. De mensen die binnen het kindcentrum werken zijn nu collega’s van elkaar en werken in
hetzelfde team.
Momenteel zitten de peuters van KC Het Krijt in één van de lokalen waar voorheen Pluto ( SPA) gevestigd was.
Of dit zo blijft is afhankelijk van de ruimte die na de zomervakantie beschikbaar is in KC Het Krijt. Wij hopen dat
er dan voldoende ruimte is om alles echt onder één dak in KC Het Krijt te huisvesten. Dat is dus nog even
afwachten.
De ouders waren gewend om hun kind om 8.45 te brengen. Deze tijd is veranderd. Wij zijn om 8.30 geopend en
hebben een kwartiertje inloop, zodat u uw kind even rustig in de groep kunt brengen. Om 8.45 is er dan
afscheid genomen en gaan wij met de kinderen verder.
De komende maanden volgen wij een cursus ‘Uk en Puk’, dit is methode die we bij CKC Drenthe gebruiken om de
kinderen in alle facetten te stimuleren bij hun ontwikkeling. Daarnaast werken wij ook met een
activiteitenprogramma dat we peuterpret noemen.
Deze eerste week zijn we begonnen met het thema ‘winter’. We hebben de kinderen een winterliedje aangeleerd
en hebben met witte verf sneeuw geverfd.
Het is ook belangrijk om te weten dat wij de kinderen fruit en drinken aanbieden, zodat u dit niet meer zelf aan
uw kind hoeft mee te geven naar de peuteropvang.
Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang of wilt u meer informatie dan vragen we u om contact op te
nemen met het hoofdkantoor van CKC Drenthe. ( tel.: 0592 460370) Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen
met de directie van KC Het Krijt.
Mocht u nog mensen kennen die op zoek zijn naar een fijn plekje voor hun kind, dan zijn ze van harte welkom
om langs te komen voor een gesprek of om gewoon even een kijkje te komen nemen.
Met vriendelijke groet van de leidsters,
Joke Tulaseket en Kimberley Bulthuis-van Rij.

