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Beste ouders en verzorgers,
Alweer bijna voorjaarsvakantie. Na een periode van een rapport voor elk kind schrijven
en diverse tien minutengesprekken en af en toe de nare gevolgen van de griep, hebben
we daar allemaal wel zin in.
Alvast een fijne vakantie gewenst!
Na de voorjaarsvakantie hoopt meester Yco op donderdag 8 maart zijn 40 jarig jubileum
te vieren.
We zingen hem rond 9.00 u allemaal toe op het plein.
Daarna gaat hij op bezoek in iedere klas en daar kan hij genieten van korte presentaties
door kinderen.
De kinderen laten dan zien en horen hoe het onderwijs vroeger was.
Tijdens de afgelopen week boden ouders aan om op te passen op een klas indien de leerkracht niet vervangen
kan worden. Helaas kunnen we dat in school niet doen, maar mocht u dit op een andere plek willen uitvoeren
dan kan dat natuurlijk! Omdat we alleen met gediplomeerd personeel werken en het verzekeringstechnisch niet
kan, konden we helaas geen gebruik maken van dit toch wel aardige aanbod! We zullen het naar huis sturen van
klassen zoveel mogelijk beperken, maar merken ook dat dat steeds moeilijker wordt.

Trefwoord
ETEN !
Eten hebben we, nog meer dan spullen,
nodig. Maar het eten op de wereld is niet
gelijk verdeeld.
We kijken naar dieren. Eten die weleens
teveel?
Ook wij hebben in Nederland perioden van
honger gekend. Het meest bekende en
recente voorbeeld is natuurlijk de
hongerwinter van ‘44-’45.
Maar ook in de Bijbel vinden we verhalen
die met eten en honger te maken hebben.
We luisteren naar het verhaal van de
leerlingen van Jezus die op Sabbat aren
plukken. Eigenlijk mag dat niet. Maar Jezus
vertelt dat ze een goed voorbeeld hebben aan Koning David. Hij had honger en at de broden in de tempel.
Eten …… we zijn er nog niet klaar mee.
Meester Henk en Meester Bertus

Even voorstellen
Hallo allemaal! Misschien heeft u mij al eens zien lopen op Het Krijt. Mijn naam is Irene
Heerema, ik ben 21 jaar oud en studeer aan de PABO in Groningen. Dit schooljaar heb ik
vanaf september met heel veel plezier mijn eindstage in groep 8a gelopen. Dit was de
allerlaatste stage van mijn opleiding.
Na de voorjaarsvakantie zal ik starten met het werken als onderwijsassistent in de
groepen 5 t/m 7. Dit houdt in dat ik steeds kleine groepjes kinderen zal begeleiden met
rekenen/taal etc. Daarnaast ben ik dan bezig met afstuderen.
Ik ben heel erg enthousiast om in het onderwijs te gaan werken. Mocht u nog vragen
hebben spreek me dan vooral aan. Ik ben aanwezig op de maandag, dinsdag en woensdag.
Ik heb er enorm veel zin in!
Vriendelijke groet,
Irene Heerema
Kunstprojectweek
Voor de kunstweek zijn de groepen 3 nog op zoek naar (grote) lege flessen van wasmiddelen, melk en
schoonmaakmiddelen. Ook plastic doppen en deksels zijn van harte welkom!
Spaart u ze voor ons? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Jorien Linstra
Leerkracht ‘Kindcentrum Het Krijt’, Assen
Werkzaam op woe, do, vrij

Een kans om mee te denken voor alle ouders van CKC Drenthe.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Christelijke Kindcentra Drenthe bestaat
uit een enthousiaste groep ouders en personeelsleden van verschillende scholen die verbonden zijn
aan onze stichting. De GMR heeft een formele rol bij het tot stand komen van beleid dat direct van
invloed is op onze leerlingen/kinderen, personeel, ouders en organisaties.
Na de fusie van CONOD en COG Drenthe op 1 januari 2018 zijn de GMR-en van beide stichtingen
samengegaan. Tijdens dit samengaan is er bij de oudergeleding van de GMR een vacature
ontstaan. Wanneer je het als een uitdaging ziet om betrokken te zijn bij ontwikkelingen binnen
CKC Drenthe en wanneer je mee wilt denken over hoe we het onderwijs voor de kinderen zo goed
mogelijk kunnen organiseren, is dit de kans! Neem eens, geheel vrijblijvend, contact met ons op
om te kijken of de GMR iets voor jou kan zijn.
Anders dan de medezeggenschapsraad op de scholen richt de GMR zich op het beleid met een
bovenschools karakter. Denk daarbij aan de meerjarenbegroting, het bestuursformatieplan en
beleidsdocumenten als een huisvestingsplan, les aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, de nieuwe
Kindcentra en het te kort aan onderwijzend personeel nu en in de nabije toekomst.
De GMR discussieert intern over beleidsdocumenten, maar ook met het College van Bestuur en de
Raad van Toezicht. De discussie resulteert in een advies of instemming op het betreffende
beleidsdocument. Hoewel we als gesprekspartner een positief kritische houding hebben is het
overleg constructief van aard.
Ook zoekt de GMR input van de achterban. Als GMR zijn we altijd zoekende hoe we het contact met
de achterban kunnen versterken. Een brede vertegenwoordiging van ouders is daarvoor belangrijk.
Wil je de kans aangrijpen om mee te denken de kwaliteit van het onderwijs op beleidsniveau te
verbeteren, schroom niet om contact met ons op te nemen.
voorzitter GMR
Frank de Ronde ( voorzitter )
Corien de Wolff ( secretaris)

fderonde@happychickenfarm.nl
c.dewolff@ckcdrenthe.nl mob. 0636287474

Kinderopvang
Hierbij een klein verslag van de activiteiten die wij de laatste tijd hebben gedaan met de kinderen van de BSO.
We zijn bezig geweest met het thema ‘Water’. We hebben spelletjes gedaan in het speellokaal en we hebben
geknutseld, muziek gemaakt en zijn bezig geweest met ‘maat en ritme’ met behulp van muziekinstrumenten.
Vorige week hebben we een carnavalsweek vol feestelijkheden gevierd. We hebben allemaal spelletjes gedaan,
hebben ons verkleed en gingen schminken….heel gezellig allemaal.
In de voorjaarsvakantie gaan we samen met de kinderen van de BSO ‘De kloostertuin’ activiteiten doen.
In de vakantie komen er minder kinderen voor de opvang en dus kunnen we de kinderen van deze twee Kind
centra samen laten spelen.
Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe!!
Met vriendelijke groeten
Joke Tulaseket-ten Cate en
Kimberley Bulthuis-van Rij.

Regel van de week:

‘We luisteren naar elkaar’

Datum
26 februari t/m 2 maart
8 maart
12 maart
16 maart

Tijd

Activiteit
Voorjaarsvakantie
Feestje meester Yco
Start Kunstproject
Volgende Krijtjes

