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Beste ouders en verzorgers,
Als je nu in de school rondloopt zie je direct dat er aandacht is voor het Sinterklaasfeest. Rond een
tentje voor het speellokaal speelt zich een heel verhaal af van een Piet die berichtjes stuurt en
terugkrijgt van de kinderen. Regelmatig zit een groep kinderen rond het tentje te luisteren naar
een verhaal van de juf. En volgens de traditie mochten alle kinderen van school woensdag de
schoen zetten. Een mooi en gezellig kinderfeest!
Hoewel het voor sommige kinderen lastig is zich te concentreren met zulke
spannende en leuke activiteiten op school zijn de leerkrachten toch in staat de
kinderen actief aan het werk te krijgen door boeiende lessen te geven. We zien
bv. dat de leerkrachten de kinderen enthousiast maken om Engels te spreken.
Dat lukt helemaal als we, zoals donderdag, twee studenten van het VWO TTO
(Tweetalig Onderwijs) van het Vincent van Gogh op school hebben. (Eén van de
twee is oud-leerling van Het Krijt.) Zij zijn in de groepen 6 t/m 8 geweest en
hebben daar een paar activiteiten in het Engels gedaan. Ze hebben ook verteld
wat het inhoudt als je op het Voortgezet Onderwijs voor TTO kiest. Binnen onze school gaat het Engels leven.
Een mooie ontwikkeling!
Ook ouders weten kinderen te boeien door betekenisvolle activiteiten met ze te doen.
Dit gebeurt op de vrijdagmorgen in de groepen 1 en 2.
In deze groepen werken ze met een keuzemenu. Onder begeleiding van ouders en
leerkrachten zijn de kinderen op vrijdagochtend intensief bezig met heel diverse
activiteiten: dansen, voorlezen, spelletjes doen bij Van Boeijen, gezelschapsspelen,
yoga, borduren, timmeren en pepernoten bakken. De kinderen mogen zelf kiezen
welke activiteit ze willen gaan doen. Dankzij de inzet van veel ouders is dit te
realiseren en ik wil de ouders langs deze weg bedanken voor hun inzet!
U weet natuurlijk al dat wij graag aan iedereen willen laten zien wat wij zoal doen in de verschillende groepen.
We hebben onze website en twitter en sinds kort ook onze eigen Facebookpagina! Lees deze Krijtjes en u komt
er meer van te weten.
Vriendelijke groeten,
Henny Janssens
Trefwoord BRUGGEN BOUWEN.
Er is tegenwoordig veel onenigheid in de wereld. Het lijkt alleen maar meer en meer te worden.
Er zijn tegenstellingen tussen mensen en soms zelfs tussen hele groepen of landen.
De wereld heeft behoefte aan bruggenbouwers.
Jozef was zo'n bruggenbouwer.
Hij zorgt ervoor dat zijn oude vader Jakob de farao van vijand Egypte ontmoet
en zijn volk een eigen plaats krijgt.
Eigenlijk was Sinterklaas ook een bruggenbouwer. Als we dat nu eens als
uitgangspunt nemen en niet kijken naar andere zaken. We horen een verhaal
waarin de Sint vragen stelt en niet beantwoordt.
Misschien zet hij ons ook aan het denken.
Meester Henk en Meester Bertus

Regel van de week: 28-11 t/m 2-12
‘We helpen elkaar als dat kan en als dat mag.’

Facebook
WE GAAN MET DE TIJD MEE ......
Het Krijt heeft sinds enkele weken ook een Facebookpagina.
Wij zullen geregeld een update plaatsen.
Als u op de hoogte wilt blijven van actuele zaken die spelen op onze school, raden wij u aan deze pagina te
volgen. https://www.facebook.com/CBSHetKrijt/
Henny Janssens en Bertus Meijer

Kerst
Wij vieren dit jaar het kerstfeest op woensdagmorgen 21 december. In
voorgaande jaren hebben wij het kerstfeest ’s avonds gevierd in de eigen klas. Nu
willen wij het kerstfeest vieren met de hele school tegelijk en dus ’s morgens onder
schooltijd.
Vanwege ruimtegebrek kunnen er geen ouders bij zijn, uitgezonderd de ouders die
meelopen en meehelpen om de kerkzaal te versieren. Die ouders worden door de
leerkrachten benaderd of hebben vanuit de ouderraad zitting in de kerstcommissie.
Ter informatie: We vieren het kerstfeest in de kerkzaal van ‘Het Lichtpunt’. Wij gaan daar te voet naar
toe onder begeleiding van een aantal ouders en leerkrachten en komen op dezelfde wijze weer op school.
De kinderen krijgen op school een ‘kerstversnapering’ en een kleine attentie.
U kunt uw kind gewoon om 12.15 uur van school halen.
Met vriendelijke groet, namens de Kerstcommissie,
Juf Lisette en meester Henk
Schoolfruit
Deze week met schoolfruit hadden we appels, mandarijnen en in het bijzonder pomelo ’s. Deze citrusvrucht komt
uit China en Vietnam. De vrucht is ongeveer 13 cm groot, en heeft een dikke schil. De smaak is lichtbitter maar is
zoeter dan een grapefruit. Een pomelo groeit aan een stekelige boom, die 5 tot 15 meter hoog kan worden. De
vrucht is rijp als de schil dof begint te worden. Als klas vonden wij deze vrucht bijzonder omdat de meeste
kinderen het nog nooit hadden gehad.

Pel de dikke schil van de pomelo

snij de vrucht in tweeën

verdeel de pomelo in partjes

Renske & Heleen (groep 8a)

Datum
29 november
29 november
5 december
9 december

Tijd
19.30 uur-21.30 uur

Activiteit
MR vergadering
Juf Sonja jarig
Sinterklaasfeest
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