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Beste ouders en verzorgers,

Een goed en gezond 2017 toegewenst!!!
‘Ze willen het winter hebben..’
Eigenlijk een gekke zin als je dat zo leest. ‘Wie willen het winter hebben? ‘. ‘De weermannen
en weervrouwen’, is het logische antwoord. Ik moest even terugdenken aan vorig jaar om
deze tijd. De scholen waren gesloten vanwege de ijzel. Nu is er de kriebel bij echte
schaatsliefhebbers. De vraag is natuurlijk of het doorzet. Het zou echt wel leuk zijn voor
volwassenen, maar met name ook voor de kinderen. Voor je gevoel was het weer in de
winter vroeger toch veel kouder. We schaatsten elke winter op natuurijs.
Wat zich niet door het weer in de winterperiode laat leiden is alles wat er
in de school gebeurt. De maand januari is bij uitstek de maand waarin we de toetsen van het
leerlingenvolgsysteem afnemen. Soms gaat dat in het begin van februari nog even door. We
willen heel graag de vorderingen bijhouden en eventueel bepaalde onderdelen aanpassen.
Over de peiling ‘Andere tijden’ vindt u in deze ‘Krijtjes’ meer nieuws. Er zal een verandering
gaan plaatsvinden dat is wel duidelijk. Dit is een grote wijziging in het schoolleventje. Het zal voor allemaal
wennen zijn.
Omdat Henny de school gaat verlaten moet er natuurlijk gekeken worden naar de opvolging. Dat is best
spannend. Het gaat ons ongetwijfeld lukken. We houden u op de hoogte.
Met Vriendelijke groeten,
Yco Huizinga
Trefwoord: WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
We vinden het positief als mensen ergens mee bezig zijn.
Het lijkt weleens alsof je niet mag "niksen".
Toch is het goed om soms te stoppen en te denken: "Waar ben ik eigenlijk mee bezig?" Om het
moment te nemen eens te overzien of je wel het goede doet.
Zo luisteren we naar het verhaal van Jezus die op bezoek gaat bij Maria en Martha.
Martha stoort zich eraan dat Maria zit te niksen terwijl zij druk in de weer is om voor de gasten
te zorgen.
Jezus verbaast haar door te zeggen dat niks doen soms goed is.
Zo komen we eraan toe om ons af en toe de vraag te stellen: "Waar ben ik eigenlijk mee bezig?"
Meester Henk en Meester Bertus

Regel van de week 23-1 t/m 27-1
‘We zijn vriendelijk tegen elkaar’

Andere tijden
De tweede ouderpeiling heeft een duidelijk beeld opgeleverd.
Met 73,02% van de stemmen gaat de voorkeur van de
ouders uit naar een continurooster. Daarnaast is de grote
meerderheid voor handhaving van de huidige begintijden.
Dat betekent dat de school op maandag, dinsdag en
donderdag start om 8.30 u. en dat de dag eindigt om 14.30 u. Op woensdag verandert er niets (8.30 u.-12.15 u.)
Op vrijdag gaan de groepen 1 t/m 4 ’s morgens naar school (8.30 u-12.00 u.) Voor de groepen 5 t/m 8 eindigt de
vrijdag om 14.30 u. In deze ‘Krijtjes’ vindt u nog een schrijven van de medezeggenschapsraad over dit
onderwerp.
Het is de bedoeling dat dit rooster wordt gehanteerd met ingang van het nieuwe schooljaar 2017-2018.
Met vriendelijke groeten,
Yco Huizinga

Uit de medezeggenschapsraad
Belangrijkste agendapunt van deze woensdagavond 17 januari was
Andere Tijden. De commissie had ons al geïnformeerd over de uitslag
van de twee peilingen. Hieruit kwam naar voren dat veruit de meeste
stemmen gingen naar het continue-rooster. Als M.R. nemen we het voorstel over en bedanken we de commissie
voor het vele voorbereidende werk. De komende periode wordt gewerkt aan nadere invulling, maken van
afspraken, roosters e.d.
Marcel Prijs is lid sinds januari 2014, zijn eerste termijn loopt nu dus af, maar hij wil zich graag nog een tweede
termijn inzetten. De OuderTevredenheidsPeiling kwam ter tafel en wel verbeterpunten t.a.v. de veiligheid in en
rondom school. Met enkele ideeën gaan we verder. Voor de reactie/suggesties op onze vraag om de
communicatie te verbeteren neemt de directeur contact op met de ICT-coördinator. Over de vacature die
ontstaat door het vertrek van Henny Janssens kon nog niet veel gemeld worden. Wellicht de volgende
vergadering, op 14 maart a.s. meer duidelijkheid.
Namens de M.R.,
Inge Gaasbeek, secretaris.

Voorleesontbijt in
De Nieuwe Kolk
Woensdagmorgen 25 januari ontbijten
onze drie kleuterklassen in De Nieuwe
Kolk. Tussen het eten en drinken door
lezen bekende Assenaren voor uit o.a.
het prentenboek van het jaar ‘De kleine
walvis’ geschreven door Benjie Davies.
Thalita Cornish komt langs in de groepen 1/2 om in het Engels voor te lezen uit de diverse Engelstalige voorleesen prentenboeken die we inmiddels ook op school hebben. De nationale voorleesdagen worden sinds 2003
jaarlijks georganiseerd voor kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
Want: voorlezen en lezen is leuk! Just do it!
Leescoördinatoren,
Jorien Linstra en Inge Gaasbeek.

Leerlingenraad
Op vrijdag de 13e in januari hadden we een vergadering.
We hebben over schoolvolleybal gesproken en er heeft al een
team gespeeld en er komen nog wat teams.
We hebben het ook over afval scheiden gehad en de gemeente
gesproken. We hebben zakken gekregen waar plastic, metaal en
drinkpakken in kunnen. Op vrijdagmiddag worden de zakken
opgehaald door George. Die brengt de zakken naar beneden.
George hangt de zakken maandagmorgen aan de lantaarnpaal
en de gemeente haalt ze dan op.
We hadden leuke ideeën, zoals een schoolband. Wie nog ideeën heeft, mag die in de ideeënbus doen, die is bij
George. Hij hangt onder de foto van de juffen. Om het nog duidelijker te maken waar hij hangt, dicht bij de trap.
De volgende vergadering willen we praten over hoe je reclame maakt voor school.
Groeten van de leerlingenraad,
Lise

Volleybal kampioenen!
Op woensdagmiddag 18 januari hebben leerlingen van de groepen
7/8 meegedaan met het schoolvolleybal toernooi.
Het meisjesteam uit de beide groep 8, met de volgende speelsters:
Carmen, Joyce, Martine, Heleen, Renske en Annika, speelden super
goed. Er werden 6 wedstrijden gespeeld en gewonnen!
Het team is 1e geworden van Assen en mag door naar de Drentse
kampioenschappen en wie weet daarna naar de Nederlandse
kampioenschappen.
Gefeliciteerd dames met de winst en de mooie beker!
Vriendelijke groet ook namens Annika,
Henny Janssens

Datum
25 januari
26 januari
31 januari
21 januari
3 februari

Tijd
8.30 uur-12.15 uur
15.30 uur-16.30 uur
19.30 uur-21.30 uur

Activiteit
Open ochtend nieuwe leerlingen
Spreekuur
OR vergadering
Juf Wilma jarig
Uitgave volgende Krijtjes

