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Beste ouders en verzorgers,
De maand januari ligt alweer even achter ons. De eerste maand van het nieuwe jaar.
We hebben een Cito toetsronde achter de rug en de eerste analyses en plannen op groeps- en
schoolniveau zijn gemaakt. We staan er gelukkig goed voor, maar doen ons best om dat ook zo te
houden.
Vanaf 7 februari kon u weer intekenen voor de tienminutengesprekken die plaatsvinden
in de week van 19 februari. Heeft u dit al gedaan?
Op 16 februari ontvangen de kinderen hun rapport.
We starten binnenkort met een schoolbreed project over kunst en cultuur.
In alle groepen zal er dan gewerkt worden over diverse kunstdisciplines. Er is een gezamenlijke
opening en er zijn gastlessen en excursies in de groepen. Daarover via het ouderportaal meer
nieuws. Het resultaat willen we na afloop van de projectweek ook graag aan u laten zien.
Op maandag 19 maart sluiten we het project dan ook af om 14.00 u met een inloop voor ouders,
grootouders en belangstellenden. Noteert u dit alvast in uw agenda?
U heeft misschien al gemerkt dat we in verband met de fusie een nieuw mailadres hebben?
Alle mailadressen van onze medewerkers eindigen nu niet meer op cogdrenthe.nl, maar op
ckcdrenthe.nl

Trefwoord
VERDIENDE KANSEN !
Mensen (zowel volwassenen als kinderen )
gaan wel eens in de fout. Verdienen ze altijd
een tweede kans?
In de Bijbel staat het bekende verhaal van
Zacheüs de tollenaar. Hij had zelf zijn eerste
kans verspeeld. Er was eigenlijk geen plaats
voor hem. Hij lag buiten de groep. Men moest
hem niet meer …..
Toch roept Jezus juist hem bij zich om hem
een tweede kans te geven.
Je kunt ook naar het nu kijken. Verdienen
jongeren die in een jeugdinrichting zit voor
straf een tweede kans? En hoe zit het met
mensen die uit oorlogsgebieden terugkeren?
Dat heeft met een Bijbelse visie te maken en met vergeven.
Is het moeilijk om weer met een schone lei te beginnen ? Kunnen we hierin van Jezus leren?
Een mooi en actueel onderwerp.
Meester Henk en Meester Bertus

Regel van de week:
We noemen elkaar bij de naam.

Kinderopvang Het Krijt
Peuteropvang
In de afgelopen weken heeft de peuteropvang zich beziggehouden
met thema Winter. Elke dag stond er een activiteit gepland, om de
kinderen te stimuleren in hun ontwikkelingsgebied. Knippen,
plakken, verven, voelen, proeven en beleven wat winter is. De
vogels hebben we ook een handje geholpen d.m.v. een pinda
ketting te rijgen. Ook hebben we vogels zaad en vetbollen
opgehangen om de vogels een handje te helpen in de winter. Vol
verwondering konden de kinderen door raam kijken hoe de vogels
het op aten.
Om onze thema af te sluiten, bakken we winterkoekjes. We gaan
natuurlijk ook proeven of ze goed gelukt zijn.
We willen ook alle peuters verwelkomen op onze opvang.
Rojan, Esmee, Jurre, Boaz, Laurene, Maurtis, Rick, Danny, Sofie, Livia, Julius, Charly, Maureen en
Tobias.
De komende weken gaan we beginnen met thema Techniek. Wat is techniek? Welke activiteiten
horen hierbij? Nieuwsgierig? Kom een kijkje nemen bij ons.
Kinderdagverblijf
Ook hier hebben we thema Winter gehad. Als activiteit hebben de kinderen verf mogen voelen en
beleven. Een eigen schilderij gemaakt met handen en voeten.
Het proces van verf aanraken, voelen wat verf is en wat gebeurt er met mijn been, als ik verf erop
smeer, zijn zeer belangrijk. Het kind mag ontdekken en ervaren wat allemaal gebeurt.
We verwelkomen Aimee op ons kinderdagverblijf.
De komende weken zullen we thema Winter af gaan sluiten en beginnen met een nieuw thema.
Buitenschoolse opvang
De kinderen hebben een prachtige raamschildering gemaakt. Eigen fantasie van sneeuwpoppen tot
de kleuren van de winter.
Ook kunnen de kinderen van de bso bakken en koken. Macaroni met saus hebben ze gemaakt
maar ook heerlijke koekjes gebakken. Omdat er genoeg was, mochten ze dit ook meenemen naar
huis. Hopelijk hebben de ouders ook kunnen genieten van de zelfgemaakte maaltijden.
We verwelkomen Mick, Dave, Jilles, Bram, Eva, Ishana, Lincey, Feline, Ruben en Karsten.
Voor de komende weken staat Carnaval op de planning. Maskers maken, feest vieren met chips en
popcorn, verkleden en nog heel veel meer.
Wist je dat….


wij een ontbijtservice hebben?



dat de peuteropvang van 2-4 jaar is?



er elke dag activiteiten gepland zijn voor de kinderen van peuteropvang, kinderdagverblijf
en buitenschoolse opvang?



wij te bereiken zijn op: 06-36 01 81 06?



wist je dat je sneeuw kan maken van maïzena en scheerschuim?

Datum
9 februari
16 februari
20 en 22 februari
23 februari

Tijd

Vanaf 14.30 u

Activiteit
Krijtshow groep 7
Rapporten mee
Tien minutengesprekken
Krijtjes

