Christelijke basisschool Het Krijt
Schoolstraat 29
9408 MB Assen
Telefoon: 0592-460370
E-mail:hetkrijt@cogdrenthe.nl
Website:www.cbshetkrijt.nl
Kopij Krijtjes:h.janssens@cogdrenthe.nl

Krijtjes
Het informatiebulletin voor de ouders/verzorgers
van de leerlingen van Het Krijt.
Krijtjes 23 december 2016. Schooljaar 2016-2017

Beste ouders en verzorgers,
Woensdagmorgen hebben we met alle kinderen van Het Krijt een
Kerstviering gehad in de kerk ‘Het Lichtpunt.’ Een speciaal voor deze
gelegenheid gevormd orkest, bestaande uit onze eigen teamleden,
begeleidden de viering met blaasinstrumenten, gitaar en keyboard. De
kinderen kenden alle liederen en zongen uit volle borst mee! Elke groep
verzorgde een stukje van de viering en het was een mooi geheel. Het
heeft wel iets speciaals om met elkaar tegelijk de geboorte van Jezus te
vieren. Op school kregen de kinderen nog wat lekkers en een klein presentje om mee naar huis te nemen. Langs
deze weg wil ik alle ouders bedanken voor de organisatie rond het Kerstfeest!
We starten het nieuwe jaar met een goed voornemen. Vanuit de leerlingenraad was het idee naar
voren gekomen om het afval op school te gaan scheiden. Tom Laagland uit groep 8 heeft zelf gebeld
met de gemeente Assen met het idee van de leerlingenraad. De gemeente reageerde positief! Samen
met Johan, beheerspecialist van de afdeling Reiniging, zijn er concrete afspraken gemaakt. Vanaf
januari gaan we op school het plastic apart inzamelen. We krijgen hiervoor plastic zakken van de
gemeente aangeleverd en er is direct geregeld dat de zakken wekelijks worden opgehaald. Net als bij
flatgebouwen de gewoonte is, zijn er aan een lantaarnpaal, naast de afvalcontainer beneden aan de
trap, haken bevestigd. Aan deze haken kunnen we de volle zakken hangen op de dag dat ze worden
opgehaald (de maandag of de woensdag, dat horen we nog). We zijn heel blij met deze goede
samenwerking met de gemeente. Tom heeft het maar mooi voor elkaar gekregen!
Op school scheiden we vanaf januari dus, papier, plastic en huisvuil. Daarnaast worden oude pennen en stiften al
apart ingezameld voor schoolkinderen in Haïti.
U hebt vorige week op het ouderportaal kunnen lezen dat ik een nieuwe baan heb aangenomen op De Wingerd
in Bovensmilde. Tot aan de voorjaarsvakantie kunt u me op de dinsdag en vrijdag nog aantreffen op Het Krijt. Ik
ga mijn werk hier afronden en overdragen. Op de andere dagen ga ik me alvast inwerken op De Wingerd. Pas na
de voorjaarsvakantie stopt mijn werk hier op Het Krijt.
Tot slot wil ik u hele prettige feestdagen wensen en een mooi en gezond 2017!
Vriendelijke groeten,
Henny Janssens
Trefwoord EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK
Beginmomenten horen bij het nieuwe jaar.
En daar horen ook weer rituelen bij: vuurwerk, oliebollen, nieuwjaarsreceptie.
Vaak spannende momenten die vaak bepalend zijn voor wat er na komt.
We koppelen dit gegeven aan spreekwoorden als we naar de verhalen luisteren:






Een goed begin is het halve werk.
De eerste klap is een daalder waard.
De koe bij de horens vatten.
De kop is eraf.
Nieuwe bezems vegen schoon.

We zien en horen wat er allemaal gebeurde tijdens de jeugd van Jezus.
Jezus staat aan het begin van zijn volwassen leven en hij maakt "een goed begin". En daar volgde een goed
vervolg op.
Meester Henk en Meester Bertus

Regel van de week 9-1 t/m 13-1
‘We doen ons werk zo goed mogelijk.’

Uit de medezeggenschapsraad
Op dinsdag 13 december jl. vergaderde de voltallige MR met maar één
agendapunt: het voorstel van de cie Andere Tijden n.a.v. de twee gehouden
peilingen onder de ouders over andere schooltijden. Als MR schorten we de
beraadslagingen nog even op. Er zijn nog vragen te beantwoorden en
praktische punten op te lossen. In het nieuwe jaar komen we er z.s.m. op
terug.

Namens de MR, Inge Gaasbeek, secretaris.
Nieuws uit de Bieb!

Zo aan het eind van 2016 is het moment daar om eens even rustig terug te kijken.
Wat hebben we met elkaar een fantastisch jaar gehad in ‘onze’ bibliotheek. In januari
vierden we ons 1-jarig bestaan met spekkies en slingers. Er zijn nieuwe, hoge kasten
aangeschaft, wat er voor heeft gezorgd dat we nog meer boeken kwijt kunnen. En
nieuwe boeken hebben we ontzettend veel gekregen en zelf kunnen kopen. We willen
iedereen bedanken die ons hebben gesteund met boeken en andere donaties! Ook wat
mij betreft een van de hoogtepunten van het jaar is geweest ons teamuitje. Als
vrijwilligers van de bieb hebben wij onze eigen “personeelsuitje”, lees: barbecue met
een drankje! De humor, inspiratie, ideeën, kritieken en het vele kletsen over natuurlijk
boeken is geweldig. Dames jullie zijn gewoon: TOP!!!

Een van de mooiste momenten dit afgelopen jaar is toch wel het eerste boek dat we aan een leerling mee naar
huis hebben kunnen laten nemen. We hebben er zelfs de krant mee gehaald…! Ook het bezoek van de
bibliothecaris was een mooi moment. Uit cijfers blijkt dat we veruit de beste school zijn voor wat betreft het
lenen uit de schoolbieb. We zijn (aldus Jan en Sandra van de Nieuwe Kolk) een inspiratie voor andere scholen.
Allemaal mooie woorden waar we ongelooflijk blij en trots op zijn.
Maar… we zijn er nog niet. We gaan door! In het nieuwe jaar gaan we ook de kinderen van groep ½ de
mogelijkheid bieden om een boek bij ons te lenen en die mee naar huis te nemen! Alle groepen ½ zijn al bij ons
in de bibliotheek geweest om kennis te maken en uitleg te krijgen. Vanaf januari zal op donderdagmiddag een
vrijwilliger van de bieb een groep ½ begeleiden naar de bieb. De vrijwilliger haalt groepjes van ong. 5 kinderen
uit de klas, begeleidt ze bij het zoeken van een boek en brengt ze dan weer terug naar de klas. Iedere groep is
dus 1x per 3 weken aan de beurt.
Tenslotte zijn er een aantal mensen die we even willen bedanken. Allereerst George, dank voor je hulp en de
koffie/thee! Natuurlijk ook de directie van Het Krijt, leerkrachten, (oud-)leerlingen en ouders.
Een speciaal woord nog voor Henny. Dank je wel voor de gesprekken, het meedenken en je enthousiasme over
de bieb met name naar ‘nieuwe’ ouders. We wensen je heel veel succes en plezier in je nieuwe functie op De
Wingerd in Bovensmilde!
Natuurlijk wensen we iedereen hele fijne kerstdagen en een geweldig 2017 toe!
Namens alle vrijwilligers van de bibliotheek,
Anita de Rijke
Lezen en voorlezen: DOEN!!!

Datum
26 december t/m 6 januari
27 december
17 januari
20 januari
20 januari

Tijd

19.30 uur-21.30 uur

Activiteit
Kerstvakantie
Juf Hanneke jarig
MR-vergadering
Juf Jeany jarig
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