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Beste ouders en verzorgers,
Dit is de laatste keer dat ik het voorwoord van de Krijtjes mag schrijven. En ook de laatste keer dat ik de Krijtjes
vul met kopij. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan!
Nog niet zo lang geleden ging de Krijtjes op papier mee en was het nog weleens haasten om hem voor 12 uur
klaar te hebben, zodat George hem kon kopiëren en uitdelen aan de oudste kinderen van de school.
Daarna kwam de Krijtjes per mail naar u toe met een linkje naar de website. De communicatie is
gelukkig sterk verbeterd met de komst van het ouderportaal ‘Mijn school’. Zeker nu u de app van ‘Mijn
school’ op uw telefoon kunt downloaden!
Als u regelmatig inlogt op ‘Mijn school’, blijft u goed op de hoogte van de diverse onderwijs- en andere
activiteiten van uw kind in zijn of haar groep. En u kunt genieten van de foto’s in de albums. Ook de
Krijtjes kunt u vinden op het ouderportaal en natuurlijk op de website.
Hoewel ik met veel plezier werk op mijn nieuwe school de Wingerd in Bovensmilde, zal ik over twee weken wel
moeite hebben met het afscheid op Het Krijt.
Wat hebben we veel ontwikkeld op school. Ik denk aan het invoeren van VierKeerWijzer. Het starten met Engelse
les in alle groepen onder leiding van Carly Klein. Een eigen schoolbibliotheek voor alle kinderen, door ouders
gerund. De hele ontwikkeling rond de website en het ouderportaal.
Naast het contact met de kinderen, collega’s en ouders en alle onderwijszaken, zal ik ook de
leerlingenraad gaan missen. Als begeleider heb ik de vergaderingen bijgewoond. Wat hebben
deze kinderen een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ze voelen zich steeds meer
verantwoordelijk voor hun taak. De voorzitter en vicevoorzitter zorgen zelf voor de agenda.
De notulist noteert tijdens de vergadering en werkt het verslag uit. Twee kinderen maken een
verslagje voor de Krijtjes. De catering (thee en koekjes), wordt door een van de kinderen in
samenwerking met George verzorgd. Dan hebben we nog de postbodes die de ideeën uit de bus halen en
meenemen naar de vergadering. Tot slot niet te vergeten het contact van de kinderen met de gemeente over het
scheiden van het plastic afval.
De laatste vergadering was ik zo trots op het verloop. Volwassenen zouden er nog wat van kunnen leren!
Tot slot wil ik u als ouders bedanken voor de mooie contacten en het vertrouwen dat u in mij, als adjunctdirecteur, hebt gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Henny Janssens
Trefwoord: BUITENGEWOON BEZIG
Soms staan we even met de mond vol tanden als iemand iets doet dat ons enorm verbaast.
Dat kan grappig, merkwaardig, ontroerend of grensoverschrijdend zijn.
We luisteren elke dag naar een verhaal over iemand die buitengewoon bezig is.
Soms overdreven, soms fanatiek, soms raar, soms zinloos.
Het Bijbelverhaal deze week gaat over iemand die in onze ogen raar bezig is :
Jezus vertelt zijn leerlingen het verhaal over de boer die een schat vindt in een
akker en alles verkoopt om die akker te kunnen kopen.
Maar ook horen we het verhaal over een koopman die alles verkoopt om één klein
pareltje te bemachtigen.
Soms moet je naar dingen willen zoeken en er iets voor over hebben.
Meester Henk en Meester Bertus

Regel van de week 6-2 t/m 10-2
‘We zorgen voor veiligheid voor onszelf en voor anderen’.

Andere tijden
In de vorige ‘Krijtjes’ heeft u kunnen lezen dat we met ingang van volgend schooljaar de tijden gaan wijzigen en
op welke tijdstippen de school start en eindigt. Volgend schooljaar lunchen alle kinderen op school onder leiding
van een leerkracht en gaan ze, bij goed weer een half uur naar buiten om te spelen. Ook het buitenspelen vindt
plaats onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Die leerkrachten worden wel bijgestaan door ouders.
Het betekent dat we geen gebruik meer zullen maken van de tussenschoolse opvang van de ASKA. Het is de
bedoeling dat de kinderen de lunch van huis meenemen.
Met vriendelijke groeten,
Yco Huizinga

Even voorstellen…….
Mijn naam is Ingrid de Groot en ik ben 24 jaar. Wellicht heeft u mij vorig jaar zien rondlopen op
Het Krijt. Ik zit in het vierde jaar van de PABO die ik volg op Stenden Hogeschool in Groningen.
Het vierde jaar staat in het teken van de LIO-stage.
Ik start per 6 februari met deze stage in groep 7B. Dit betekent dat ik iedere week tot de
zomervakantie op de maandag, dinsdag en de woensdag de dagen van Carolien en Rita
overneem en voor groep 7B sta. Voor vragen over uw kind of voor algemene vragen kunt u op
deze dagen altijd even binnen lopen in de groep.
Ingrid de Groot

Voorleesontbijt
Dit jaar waren we uitgenodigd voor het voorleesontbijt in De Nieuwe Kolk.
De ongeveer 300 kinderen uit de groepen 1 en 2 van de verschillende
basisscholen in de Drentse hoofdstad werden door ‘De Nieuwe Kolk’
ontvangen en ingedeeld in leesgroepjes.
In kleine groepjes luisterden de kinderen naar het verhaal van ‘De Kleine
Walvis’, het Prentenboek van het Jaar van auteur Benji Davies.
Ondertussen werd er lekker ontbeten op een picknickkleedje.
De prominente voorlezers waren onder andere de directie van De Nieuwe
Kolk, Hilko Folkeringa en Hanneke Bruggeman en burgemeester Marco
Out.
De kinderen hebben genoten. Ouders, bedankt voor het meerijden.

Namens de juffen van de groepen 1/2,
Juf Dorien

Kleuters en techniek
In de groepen 1/2 kunnen de kinderen al programmeren! Ze laten de Beebot een route
lopen die ze zelf van tevoren bedacht hebben.
Een kleuter vertelde mij hoe de Beebot werkt: ‘Je kunt hem
weggetjes laten rijden met de knopjes. Als je op die groene drukt
dan gaat hij het doen. Pas als je vindt dat hij het moet doen.’
Volgende week starten de kleutergroepen met het thema:
‘Nederland’, van VierKeerWijzer.
De kinderen kunnen de Beebot, via een vooraf geplande route, naar de plaatjes laten
rijden die te maken hebben met Nederland.
Vriendelijke groet,
Henny Janssens

Verkeer en DVL
Een aantal jaren geleden heeft Het Krijt het Drents Verkeersveiligheidlabel (DVL)
gekregen. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een
vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Elke 3 jaar worden alle scholen met het DVL
gekeurd. Dit jaar was onze school weer aan de beurt. Vorige week vrijdag is Christa
Schaap, zij is regiocoördinator verkeerseducatie zuidwest Drenthe, bij ons langs geweest
om deze keuring te doen. Om het DVL te verdienen moet onze school aan een aantal
criteria voldoen.
- Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode.
- In elke groep worden praktische oefeningen gedaan.
- Er is een actieve verkeersouder.
- De schoolomgeving is veilig.
- De verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
En de school heeft een activiteitenjaarplan.
Samen met Christa, Henny en ikzelf zijn we het score formulier bij langs gegaan. In totaal zijn er maximaal 40
punten en maximaal 10 sterren te behalen. Voor het label moet je minimaal 31 punten en 9 sterren scoren. Wij
hebben 35 punten en 10 sterren behaald. Dat betekent dat we met glans zijn geslaagd en dat we 3 jaar met trots
het label mogen dragen. Om de puntjes op de i te zetten zouden we meer kunnen doen aan praktische
verkeerseducatie. Mocht u meer willen weten over het DVL dan kunt u een kijkje nemen op de website van Veilig
bereikbaar Drenthe www.veiligverkeernederland.nl.
Namens de verkeerscommissie,
Angélique Schoonhoven
Verkeersouder CBS Het Krijt

Gezocht een tweede verkeersouder!!
CBS Het Krijt heeft het goed voor elkaar met het verkeersaanbod aan alle kinderen van de school. Vorige week
hebben we de inspectie voor het kwaliteitskeurmerk DVL (DrentsVerkeersveiligheidsLabel) weer met vlag en
wimpel doorstaan. Dit is vooral te danken aan de inzet van onze verkeersouder Angélique Schoonhoven. Zij
organiseert in samenwerking met de verkeersouders van het Sterrenschip en met een leerkracht van ons,
verschillende activiteiten gedurende het schooljaar.
Het zijn leuke, praktische activiteiten waar de kinderen veel van leren door te doen.
We willen graag dat kinderen zich veilig kunnen bewegen in het verkeer en vinden het daarom ook van groot
belang dat de activiteiten die we doen, door kunnen blijven gaan. Voor één verkeersouder is het veel werk, maar
met zijn tweeën (of drieën) is het goed te doen en een stuk gezelliger!!
Mocht u twijfelen en willen weten wat het inhoudt om verkeersouder te zijn op Het Krijt dan kunt u voor
informatie terecht bij Angelique, juf Nicolien of de directie.
We zien u graag komen!!
Met vriendelijke groeten,
Henny Janssens

Nieuws uit de bieb!
Het jaar 2017 is alweer een maand oud, wat vliegt de tijd….. Ook in de bibliotheek vliegt de tijd. Enige tijd
geleden berichtte ik jullie over het uitlenen van boeken voor de groepen 1 en 2. Inmiddels kunnen we met grote
vreugde vertellen dat alle kinderen van groep 1/2 een boek van ons thuis hebben liggen. Tezamen met een brief
voor de ouders/verzorgers en natuurlijk een mooie tas met Het Krijt erop. In de tas zit ook de bibliotheekkaart,
meestal in het boek gestopt. Willen jullie, ouders/verzorgers, meedenken/helpen om het boek op tijd terug te
brengen? Er hangen in de groepen 1/2 schema’s met daarop de datums
wanneer de kinderen welkom zijn in de bibliotheek. Het was best wel erg
spannend voor de allerjongsten van onze school, daarom ook geen foto’s!
Er zijn zelfs enkele tranen gevallen, maar eenmaal aan de hand van een
biebmedewerker werden de tranen snel gedroogd en liepen alle kinderen
tevreden weer terug naar hun klas met een heel mooi prentenboek. Iedere
3 weken mogen deze kinderen hun boek komen ruilen. We hopen dat jullie
thuis als ouders/verzorgers samen met je kind wilt lezen en/of voorlezen.
Er gebeurt weer veel in de bieb. We hebben afgelopen maand bezoek gehad van
Albert Velthuis (voorzitter CvB COG Drenthe). Hij heeft ons een compliment
gegeven voor onze bibliotheek en de hoeveelheid en diversiteit van boeken. We
hebben wel moeten constateren dat die hoeveelheid boeken ook voor problemen
zorgt. Zie foto. We moeten dus weer op zoek naar goede, stevige boekenkasten.
Hierbij dus een oproep aan jullie ouders/verzorgers om ons te helpen aan deze
kasten. We hebben (zoals bekend!) een beperkt budget…. Voor vragen en/of
ideeën kun je bij mij terecht.
Tenslotte willen we jou, Henny, bedanken voor je
ideeën en enthousiasme over ‘onze’ bieb! We gaan
je missen!!! Natuurlijk zal onze deur voor jou en/of
je nieuwe collega’s open staan (net zoals trouwens
voor alle belangstellenden). We wensen je heel
veel succes en plezier in je nieuwe functie.
Namens alle biebmedewerkers,
Anita de Rijke

De GGD maakt bekend dat er een nieuwe app beschikbaar is, die informeert over ziektes. Op school zien we vaak
dat we vragen hebben over bepaalde kinderziektes. Moet een kind wel of niet naar school? Is het erg
besmettelijk? Wat doen we om de besmetting zoveel mogelijk te voorkomen? Allemaal vragen die nu snel met
de app beantwoord kunnen worden. U kunt de app gratis downloaden in de app- store of Play store.
Zoek naar: KIDDI- app

Datum
10 februari
17 februari
20 t/m 24 februari
3 maart
3 maart

Tijd

Activiteit
NB: Krijtshow groep 7 is verplaatst naar 16 juni
Studiedag team. Alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Rapporten mee
Uitgave volgende Krijtjes

