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Beste ouders, verzorgers,
Misschien wist u het al: ons bestuur is per 1 januari gefuseerd. COG Drenthe en CONOD vormen
sinds 1 januari jl. de stichting Christelijke Kindcentra Drenthe, kortweg CKC Drenthe. Een
feestelijke gebeurtenis, waarvan we vinden dat de kinderen daar ook van
mee mogen genieten. Daarom kregen alle kinderen die ons kindcentrum
bezoeken vorige week een cadeautje!
Iedereen kreeg een strandbal met daarop het
logo van ons nieuwe bestuur. Leuk voor op
het strand, in de tuin, of...
Als tip voor het opblazen geven we nog mee
om eerst de grote bal op te blazen en daarna
het poppetje dat er in zit. Hiervoor zit een
apart ventiel op de bal.
Heel veel plezier met de strandbal!

De kinderopvang op het Krijt begint te lopen.
De peutergroepen worden goed bezocht en we zijn blij met de nieuwe
uitbreiding van ons team. De samenwerking tussen peuterleidsters en
kleuterleerkrachten verloopt goed en daar doen we het voor! Een
soepeler overgang van peuter naar kleuter. De kleutergroepen stromen momenteel al aardig vol en
we zijn bezig om hier wat uitbreiding van personeel op te zetten. Positieve berichten dus! Mocht u
uw kind nog willen aanmelden, wacht hier dan niet te lang mee!
Staking 14 februari
Op woensdag 14 februari gaat het basisonderwijs in de Noordelijke provincies staken. Een staking
voor meer salaris en minder werkdruk. De school is dan dicht. De kinderopvang is open,
maar opvang dient u zelf aan te vragen. (kinderopvang@cogdrenthe.nl of via 0592-409865)
Vriendelijke groeten,
Team Kindcentrum Het Krijt

Trefwoord
JE KRIJGT WAT JE VERDIENT.
“Voor wat, hoort wat. Dus moet je krijgen wat je verdient.”
“Je krijgt je verdiende loon.” (ook al is dat niet positief)
Dat zijn we gewend en zo zien we het graag. In de Bijbel wordt er soms heel anders hiernaar
gekeken.
Soms tellen beginselen zwaarder dan gelijkheid.
Het leven laat zich soms niet vangen in een keurig rekensommetje.
Mensen zijn verschillend en moet je soms verschillend behandelen.
Dat proberen wij op school ook.
We luisteren naar het verhaal van de koning die een man zijn
schuld kwijtscheldt. Later doet de man dit niet bij een ander. De
koning geeft de man zijn verdiende loon.
“Eigen schuld, dikke bult ….”…… is dat altijd zo ?
Meester Henk en Meester Bertus
Regel van de week:

Als er iets met iemand gebeurt, helpen we elkaar.
Kinderopvang
Er wordt flink gewerkt in de Kinderopvang. Koekjes, macaroni
enz. Het ruikt er heel lekker en de kinderen vinden het
prachtig.
Het thema ‘Winter’ wordt ook gebruikt als kinderen gaan
bakken. Op de foto een paar hele mooie ‘Winterkoekjes’.

Van de MR
Recent heeft de MR voor het eerst vergaderd in 2018. In de vergadering hebben we stil gestaan bij
de stand van zaken van het IKC en de ouderbetrokkenheid bij de school en schoolse activiteiten.
Verder zijn ook de begroting en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van het leerlingenaantal aan
de orde geweest.
Gerben Bakker – ouder
Secretatis MR

Datum
14 februari
16 februari
19 t/m 23 februari

Tijd
Hele dag

Activiteit
Stakingsactie. School gesloten.
Rapporten mee
tienminutengesprekken

