Nieuwsbrief augustus 2019

Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De vakantie is nu echt voorbij en het
schooljaar weer in volle gang. Alle leerlingen
mochten afgelopen maandag over de rode
loper de school in om kennis te maken met de
nieuwe leerkracht en groep.
Maandelijks zult u de nieuwsbrief van mij
ontvangen met informatie over de school,
precies zoals u gewend bent uit het verleden.
Daarnaast vind ik het ook belangrijk met u in
gesprek te zijn en blijven. Op regelmatige
basis zal er gelegenheid zijn om met elkaar
van gedachten te wisselen. Verderop ziet u de
eerste uitnodiging.
Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om
een afspraak met mij te maken. Dit kan door
mij even aan te schieten of bij Anita een
afspraak in te plannen.
Mijn eerste week op De Krijtmolen is voorbij
gevlogen. Veel nieuwe gezichten, informatie
en procedures komen tot mij. Op basis van
het sollicitatiegesprek met leden van de MR,
team en bestuur heb ik de afweging gemaakt
te kiezen voor De Krijtmolen als ambitieuze
school, deze aanname is in de eerste week
bevestigd: Ik heb inderdaad gekozen voor een
school met ambitie en heb veel zin in het
komende schooljaar!
Jorrit Liesting

Martine van de Bovenkamp is na de
zomervakantie met zwangerschapsverlof
gegaan. U zult haar rond het nieuwe jaar weer
op school zien.

Leerlab
Met ingang van
12 september
introduceren
wij het Leerlab
op De
Krijtmolen. Het leerlab is voor een
geselecteerd aantal leerlingen op
woensdagochtend een klas waar zij extra
uitdaging vinden in de vorm van
onderzoekend leren. Iris Gadellaa zal deze
ochtend lesgeven in het leerlab. Zij komt op
woensdag 04 september kort toelichten wat
het leerlab precies inhoudt.

Ouder-kindadviseur
Helaas moet ik u mededelen dat Rukiye, de
ouder-kindadviseur van De Krijtmolen, ziek is
en op dit moment in het ziekenhuis verblijft.
Het is op dit moment niet duidelijk of en
wanneer zij terug zal keren op De Krijtmolen.
De werkzaamheden van Rukiye zullen tijdelijk
door Zeynep Tas overgenomen worden. Zij zal
zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.
Beterschapswensen voor Rukiye mogen bij
Anita of Ed worden ingeleverd, zij zullen
zorgen dat deze op de juiste plek terecht
komen.

Personeel
Op de valreep hebben wij toch twee
kleuterklassen kunnen maken. Willemijn
Tibbert is tot en met 31 oktober de
groepsleerkracht van groep 1/2B.

Nieuwjaarsreceptie
U heeft van de leerkracht van uw zoon of
dochter een uitnodiging gehad voor de
nieuwjaarsreceptie. U kunt dit moment
gebruiken om de leerkracht en andere ouders
uit de klas te ontmoeten.

Privacy (AVG)
Als school gaan wij zorgvuldig met de
gegevens van uw kind om. Wij volgen de
regels van de wet Algemene Verordening
Gegegvensbescherming (AVG). Eén van de
onderdelen van deze wet is dat wij geen foto’s
van leerlingen mogen publiceren zonder
toestemming van ouders. Hier heeft u van
Martijn van der Pal deze week een bericht
over gehad. Wilt u het formulier in Social
Schools invullen?
Daarnaast wil ik u ook vragen zorgvuldig om
te gaan met het gebruiken van foto’s die u zelf
maakt op of rondom school en waar andere
kinderen op staan dan uw eigen zoon of
dochter.

hier weer voldoende belangstelling voor is.
Wilt u, indien u schoolmelk voor uw
zoon/dochter wilt bestellen, dit doorgeven
aan Anita? Bij minimaal 15 aanmeldingen
kunnen wij een aanvraag doen.

Agenda
04 september
11 september
16 september
17 september
19 september

Koffie met directie
Start Leerlab
Voorlichtinsavond V.O. gr.8
Studiedag, leerlingen vrij
MR vergadering

De volledige jaaragenda vindt u terug in de
agenda van Social Schools.

Koffie met de directie
Graag ga ik op regelmatige basis in gesprek
met ouders over de ontwikkeling van de
school. Dit zal, met uitzondering van de
vakantie en studiedagen, altijd de eerste
woensdag van de maand zijn. Per ochtend
staat een onderwerp centraal waar ik graag
met u over in gesprek wil gaan.
Ik nodig u graag uit voor de eerste
bijeenkomst op 04 september om 08.30 uur in
de personeelskamer. Ik zal mij kort
voorstellen en wat delen over mijn eerste
indrukken waarna Iris Gadellaa een korte
presentatie geeft over het Leerlab. Graag tot
dan!

Schoolmelk
Enkele jaren geleden was het mogelijk om
voor uw zoon of dochter schoolmelk te
bestellen. Dit werd
op school geleverd
en kon in de pauze
worden
gedronken. Voor
meer informatie
kunt u hier klikken.
Nu willen wij op
verzoek van ouders
inventariseren of

Berichten van buiten
Taalschool
De eerste Taal- en
Ouderbetrokkenheidscursus loopt alweer op
z'n einde en volgende week start er een
nieuwe. In de cursus hebben we samen de
nieuwsbrieven en de schoolgids gelezen,
besproken en vooral veel geoefend met
spreken. Hoe voer je een rapportgesprek, wat
voor woorden komen er voor in een rapport
en wie is wie op de Krijtmolen. Maar we
hebben ook gepraat over het karakter en de
gevoelens van onze kinderen. Bovendien
hebben we geoefend met het voorlezen van
Kikker is Kikker.
Wil je je opgeven voor de cursus, vul dan het
formulier in dat je bij Anita of Ed kunt krijgen.
Groeten,
Marleen Folkerts

Noordjes activiteiten nieuws
U kunt uw zoon/dochter weer opgeven voor
diverse activiteiten. Klik hier voor de
nieuwsbrief van Noordjes met al het aanbod.

