Nieuwsbrief oktober 2019
Van de directie
De periode na de herfstvakantie is
aangebroken. De klok is een uur terug, de
dagen worden korter en de temperatuur daalt
verder. Onder andere om dat laatste heb ik
mijn kantoor verplaatst naar de IB-ruimte. Wij
zullen het kantoor naast de administratie
gaan delen. Werken in de gang heeft mij veel
opgeleverd: Ik zag en hoorde veel, ik sprak
leerlingen en ouders en ik was duidelijk
zichtbaar voor iedereen. Nu mijn eerste 100
dagen bijna voorbij zijn kies ik voor een
andere werkruimte, waarmee ik hoop niets af
te doen aan mijn benaderbaarheid.
De nieuwsbrief van oktober is een volle, ik wil
u met name wijzen op het bericht over de
staking en de ouderbijdrage.
Veel leesplezier!
Jorrit Liesting
Personeel
Willemijn Tibbert is vandaag voor het laatst in
groep 1/2B en op De Krijtmolen. Haar inval
opdracht stopt en zij zal de komende
maanden op reis gaan. De klas zal
overgenomen worden door Chantal Sarphatie
en Thirsa Nanne. Na de kerstvakantie zal
Chantal fulltime in de klas zijn.
Groep 1/2A zal door Thirsa Nanne en Chantal
Priester gedraaid worden. Na de kerstvakantie
zal Chantal fulltime de leerkracht van groep
1/2A zijn.

Staking 06 november
Op 06 november
zal het team van
De Krijtmolen zich
aansluiten bij de
landelijke staking
van het onderwijs.
Hierdoor zal de
school een dag gesloten blijven en vraag ik u
om uw zoon/dochter thuis te houden.
De tekorten in het primair onderwijs zijn
inmiddels zo groot dat ook wij daar dagelijks
mee te maken hebben. Hierdoor stijgt de
werkdruk van het personeel dat inzetbaar is.
De regering heeft helaas geen extra geld
beschikbaar gesteld om er voor te zorgen dat
de huidige generatie leerlingen niet de dupe
wordt van de tekorten en om het beroep van
leraar aantrekkelijker te maken.
Ook het ondersteunend personeel zal het
werk neerleggen en daarmee een signaal
geven naar Den Haag.
Ik nodig u van harte uit om tussen 10.00 en
11.00 uur uw stem ook te laten horen op de
Dam voor verandering en een oplossing voor
het steeds groter wordende lerarentekort!
Koffie met directie
Wegens de landelijke staking zal het
koffiemoment met de directie komen te
vervallen. De volgende bijeenkomst staat
gepland voor 04 december.

Vrijwillige ouderbijdrage
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep de
vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Graag
herinner ik u aan de betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage. Dit kan uiteraard ook met de
Stadspas voldaan worden op maandag,
dinsdag of woensdag bij Anita.
Klik hier voor de brief.
Schoolmelk
In de nieuwsbrief van september deed ik een
oproep u aan te melden voor schoolmelk,
indien u dat wenst voor uw zoon of dochter.
Dit heeft onvoldoende reacties opgeleverd
waardoor het niet haalbaar is de schoolmelk
op De Krijtmolen te bestellen.
Mediatoren
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame
School is mediatie (bemiddeling bij
conflicten). Alle leerlingen leren tijdens de
lessen van de Vreedzame School wat mediatie
is, maar daarnaast worden ook enkele
leerlingen uit groep 7&8 opgeleid om de rol
van leerling mediator te vervullen. Vorig jaar
was er al een volwaardig mediatorenteam,
bestaande uit
kinderen van groep 7
& 8. Uiteraard is er
een aantal kinderen
naar het voortgezet
onderwijs vertrokken
en is er weer ruimte
ontstaan voor nieuwe
mediatoren. Voor de
vakantie hebben 5
leerlingen uit groep 7 de training gevolgd. We
kunnen met trots zeggen dat de onderstaande
leerlingen hun diploma hebben behaald!
Van harte gefeliciteerd! :
Oliwia
Ceylin
Vida
Vanessa
Rachel

De volgende leerlingen blijven ook dit jaar nog
mediatoren en worden dus de
senior-mediatoren van De Krijtmolen :
Audrey, Reduan, Mischa, Yasmine en Zainab
Na de herfstvakantie is er elke dag een
mediator tweetal die ‘dienst heeft’. Tijdens de
pauzes lopen zij rond (meestal in een gekleurd
hesje of jack) en letten op of ze ergens
kunnen helpen bij een ruzie of conflict.
Gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar
voor het helpen oplossen van conflicten.
Leerkrachten kunnen ruziënde leerlingen
doorsturen naar de mediatoren.

Nieuws van buiten

Noordjes activiteiten nieuws
Klik hier voor de activiteiten georganiseerd
door Noordje.

Huiswerkbegeleiding
Onderstaand bericht is voor ouders van
leerlingen uit groep 5 tot en met 8.
Inschrijfformulieren kunt u halen bij de
administratie van De Krijtmolen.

