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Van de directie 

Trots, dat is het gevoel dat overheerst na de 

geweldige opening van de school afgelopen 

maandag. De leerlingenraad knipte 

symbolisch een rood lint door om de school 

met vernieuwd meubilair te openen. Daarna 

onthulden zij de vier basisafspraken van De 

Krijtmolen. Hier hebben 

zij als leerlingenraad 

actief over meegedacht. 

Trots ben ik dat De 

Krijtmolen zulke 

betrokken leerlingen 

heeft. Daarnaast ben ik 

trots op de positieve 

geluiden van ouders en 

leerlingen die ik hoorde 

tijdens de opening. 

In deze goed gevulde 

nieuwsbrief leest u over een grote 

verbouwing, personele wijzigingen en veel 

meer. 

 

Jorrit Liesting 

 

Personeel 

Helaas heeft Chantal Sarphatie laten weten 

dat zij wegens persoonlijke omstandigheden 

met ingang van 7 december ontslag neemt. 

Dit betekent dat zij op 6 december voor het 

laatst op De Krijtmolen aanwezig is. 

Ik wil op deze plek Chantal namens het team 

heel veel geluk wensen in de toekomst. 

 

Elmer de Gruijl heeft aangegeven langer te 

willen blijven werken op De Krijtmolen. Elmer 

is op dit moment werkzaam als 

onderwijsassistent op de woensdag. Hoe zijn 

werkzaamheden er uit gaan zien zult u later 

via de nieuwsbrief vernemen. 

 

Verbouwing 

Een lang gekoesterde wens van De Krijtmolen 

is om de VVE (peuters) in het gebouw te 

hebben. Hiervoor liggen al enkele jaren 

plannen klaar om uit te bouwen. Deze 

plannen zijn in een stroomversnelling geraakt 

en worden na de kerstvakantie omgezet in 

actie. Dit betekent dat er 

tussen januari en juni 

gebouwd zal gaan 

worden. 

De lokalen waar nu RT 

gegeven wordt zullen 

deels gesloopt worden. 

Op deze plek zal de 

school uitgebouwd gaan 

worden zodat er ruimte 

komt voor de VVE en 

drie lokalen. 

De veiligheidseisen van de bouwplaats zijn 

streng. Bij het binnenkomen en naar huis gaan 

zullen er geen transportbewegingen zijn. 

Daarnaast zal de bouwplaats een eigen ingang 

krijgen aan de kant van het fietspad.  

 

Uiteraard betekent bouwen ook overlast. Wij 

zijn nu aan het kijken wat wij kunnen doen om 

de overlast voor iedereen tot een minimum te 

beperken. Eén van de maatregelen zal zijn dat 

er klassen tijdelijk gaan verhuizen.  

 

Details van de 

verbouwing krijgt u van 

mij zodra deze 

beschikbaar zijn. 

Uiteraard houd ik u ook 

buiten de nieuwsbrieven 

om op de hoogte van 

eventuele gevolgen van 

deze aanbouw. 

 

 



 

Broertjes en zusjes aanmelden 

Ouders met een kind geboren tussen 1 

september 2016 t/m 31 augustus 2017 

hebben vanuit de gemeente de brochure en 

het Voorkeursformulier voor de basisschool 

2020-2021 ontvangen. 

Omdat broertjes en zusjes voorrang hebben 

op de Krijtmolen verzoeken wij deze ouders 

het formulier z.s.m. bij Anita in te leveren om 

teleurstellingen te voorkomen. 

U ontvangt van ons dan de bevestiging van 

aanmelding. 

 

Lerarentekort 

Het zal u niet zijn ontgaan, ook op De 

Krijtmolen hebben wij te kampen met de 

gevolgen van het lerarentekort. Met het 

vertrek van een leerkracht en twee 

aanstaande zwangerschapsverloven zal dat in 

de toekomst alleen maar erger worden. 

Mirjam Leinders, bestuurder van de stichting 

waar De Krijtmolen bij hoort, heeft voor alle 

ouders een brief geschreven. Deze kunt u hier 

lezen. 

 

Afspraken op De Krijtmolen 

Samen met de leerlingenraad zijn vier 

basisregels van De Krijtmolen gemaakt. Deze 

regels hangen sinds vorige week ook aan de 

muur in school. 

 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich 

prettig en welkom voelt op De Krijtmolen. 

Deze vier afspraken zijn het fundament van 

hoe wij met elkaar om willen gaan. Ik spreek 

de wens uit dat ouders, kinderen en het team 

van De Krijtmolen zich gezamenlijk inzetten 

om deze afspraken uit te dragen. 

 

Sinterklaas 

Op 05 december zal Sinterklaas weer 

langskomen op De Krijtmolen. Wij zullen 

vanaf 08.30 uur wachten op het schoolplein 

wat Sinterklaas van plan is. 

Na het programma buiten zullen de kinderen 

van groep 6 t/m 8 naar de klas gaan. Voor de 

kinderen uit groep 1 t/m 5 is er een 

voorstelling in de hal. De ouders zijn ook van 

harte uitgenodigd om te komen kijken! 

Rond 10.00 uur zullen ook de groepen 1 t/m 5 

naar de klas gaan. 

Let op, de school gaat deze dag voor alle 

kinderen om 12.00 uur uit! 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1G-ZT2Cujk-cFf9HOhTONuU0SY2Liwzw-/view?usp=sharing


 

Ouderbijdrage 

Heeft u de ouderbijdrage al betaald? Dit kan 

per bank of stadspas bij Anita op maandag, 

dinsdag en woensdag. 

 

Extra kleding 

Wie heeft er kleding over die uw kind niet 

meer past? 

In geval van een ongelukje of natte kleding na 

het buitenspelen hebben wij graag iets extra's 

in school. Graag inleveren bij Anita! 

 

Gevonden voorwerpen 

Op het podium in de hal ligt weer veel wat is 

blijven liggen op school. Mocht u op school 

zijn, wilt u een blik werpen of er iets van uw 

zoon of dochter tussen zit? 

 

Koffie met directie 

Op woensdag 04 december is er weer de 

mogelijkheid om koffie te drinken met de 

directie. Het onderwerp van gesprek is de 

eerste 100 dagen van mij op De Krijtmolen en 

de opdracht die ik gekregen/gemaakt heb 

voor de school. 

U bent welkom tussen 08.30 en 09.00 uur in 

de personeelskamer. 

Nieuws van buiten 
Brief m.b.t. bouw Twiske zuid 

Vlakbij De Krijtmolen is een bouwplaats voor 

de bouw van woningen. De aanvoerroute van 

de bouwmaterialen loopt achter De 

Krijtmolen. Vandaar dat u een brief ontvangt 

van de aannemer. Deze kunt u hier lezen. 

 

Wijsneus 

Via deze link kunt u de nieuwsbrief van 

Wijsneus lezen. 
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https://drive.google.com/file/d/0B0H6WobWt7o5ckRYTk9zMWJ0eFJKd1NPNmNLTFB4Q0pRaDhv/view?usp=sharing
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