Nieuwsbrief. Nr 1 - januari 2019.
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Maandag 7 januari j.l. zijn we het jaar smaakvol en feestelijk begonnen met koffie/thee voor
de aanwezige ouders en een traktatie voor de kinderen. Ouders en kinderen konden aangeven,
d.m.v. een “geeltje” (zie foto), wat zo moest blijven op It Kruirêd, wat er moest veranderen en
welke (school)wensen/doelen men had. Op dit moment zijn we druk bezig met de
inventarisatie, zodra dit rond is laten we het u weten.

Team.
Eén van de wensen (zie boven) was o.a.: “dat er op school met een vast team wordt gewerkt.”
De afgelopen periode kunnen we gerust zeggen dat dit niet het geval was, maar vanaf nu
hopen we dat we met de jufs Renate en Josina in groep 1-2, juf Rita en meester Rax in groep
3-4-5 en juf Janny in groep 6-7-8 en juf Alie als onderwijsassistent een stabiele periode
ingaan. Maar zekerheid kan en wil ik niet geven, leerkrachten zijn ook gewone mensen die
ziek kunnen worden!
Ook waren er vragen over de situatie van juf Gonnie, overigens niets ten nadele van juf Janny
(zoals de kinderen aangaven). Juf Gonnie loopt op dit moment bij de bedrijfsarts en van zijn
oordeel hangt het af wat de volgende stap zal zijn. Het gaat wel iets beter met haar, maar ze
voelt zich nog niet in staat om haar werk weer op te pakken. Is er meer nieuws dan laten we
het u weten.
En u weet: een kaartje: kleine moeite, groot plezier. Als u het op school afgeeft zorgen we dat
het bij haar terechtkomt.
Rûntsje Kruirêd.
In een mail van vorige week heb ik al het Rûntsje Kruirêd van maandag 28 januari
aangekondigd, een bijzonder Rûntsje dit keer vanwege…….
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.. het afscheid van juf Froukje.
Juf Froukje heeft bij haar afscheid van de kinderen november j.l. aan hen aangegeven dat er
nog een afscheid zou komen. Dat is nu dus maandag 28 januari, de kinderen zijn druk aan het
oefenen, het belooft een afwisselend programma te worden. We beginnen om één uur,
kinderen komen op de gewone tijd uit. U bent overigens ook van harte welkom.
Koffie-namiddag.
Op diezelfde middag om half vijf bent u uitgenodigd voor de z.g. koffie-namiddag, een
variant op de koffieochtend. Dit omdat sommige ouders er de ochtenden niet bij kunnen zijn
en (hopelijk) op de namiddag wel.
Op school zijn we nadrukkelijk bezig met de toekomst van het onderwijs op It Kruirêd, dit
doen we met het team, de kinderen maar ook u als ouders speelt daarin een belangrijke rol.
We gaan beginnen met een terugblik op de ouderavond van 10 december j.l.: hebben we de
goed richting te pakken? Wat leeft er? Aansluitend gaan we aan de slag met het thema
“Communicatie”. Met behulp van een aantal vragen en/of stellingen komen we tot een
gesprek over dit belangrijke onderwerp. Met de aangereikte ideeën/voorstellen/vragen gaan
we als team dan aan de slag.
MR-verkiezing.
In een mail van enkele weken geleden hebben we kandidaten opgeroepen voor de
oudergeleding van de MR. De “oogst’ is tot nu toe 1 aanmelding. Belangstellende ouders
kunnen zich nog tot 30 januari melden.
Werkmiddag.
Dinsdag 5 februari zijn de kinderen om 12.00u vrij, die middag gaan we aan de slag met de
verbeterpunten zoals die in december door de inspectie zijn benoemd. B.v. het didactisch
handelen (wat vinden een goede les?) en zicht op ontwikkeling (hebben we alle kinderen goed
in beeld en wat hebben ze daarom nodig?). In de ouderavond (zie bij “Inspectierapport”)
komen we hier op terug.
Cito-toetsen en de contactgesprekken.
Op maandag 11 en woensdag 13 februari zijn de z.g. trialogen, het gesprek tussen kind, ouder
en de leerkracht over de ontwikkelingen van de laatste periode. Uiteraard zullen de Cito-toets
uitslagen worden besproken, maar, zo is te lezen op een poster in school “een kind is meer
dan de bovenste vier centimeter”. Daar zijn we het helemaal mee eens!
Inspectierapport
Op dit moment is het rapport van de inspectie nog niet binnen, maar we werken inmiddels wel
aan de in december genoemde punten (zie bij “Werkmiddag”). Zodra het definitieve rapport
er is sturen we dit door en zullen het op een ouderavond bespreken.
Schoolfotograaf.
Noteert u alvast: donderdag 7 maart komt de schoolfotograaf. Met de nieuwsbrief van februari
sturen we een bijlage mee met alle informatie.
Activiteitenoverzicht 2019.
Hieronder vindt u, schematisch, een overzicht van de schoolactiviteiten van de komende
periode. Al deze activiteiten staan ook vermeld in de jaarkalender die u aan het begin van het
schooljaar hebt gekregen. Door de personele wisselingen kan het voorkomen dat een activiteit

Nieuwsbrief

Januari 2019

It Kruirêd

verplaatst wordt naar een datum in de nabijheid, maar dit geldt niet voor (mid)dagen waarop
uw kind(eren) vrij is/zijn.
De actualiteit: U heeft vast ook gehoord en/of gelezen dat er gesproken wordt over een
landelijke onderwijsstaking op 15 maart a.s. In hoeverre dit ook gevolgen heeft voor It
Kruirêd is op dit moment nog onbekend, het zou dus kunnen dat collega’s die dag ook staken.
Zodra die duidelijkheid er wel is laten we het u weten.
Activiteitenoverzicht 2019.
28 januari:
13.00u: Rûntsje Kruirêd met het afscheid van juf Froukje
28 januari:
16.30u: Koffie-namiddag
5 februari:
12.00u:Werkmiddag voor het team: kinderen zijn dan vrij
11/13 februari: Contactgesprekken
14 februari:
Nieuwsbrief februari
16 februari:
Oud papier
18-22 februari: 14.00u: Voorjaarsvakantie
25 februari:
8.30u: Weer naar school. Luizen controle.
4 maart:
8.30u: Koffieochtend
6 maart:
13.00u: Rûntsje Kruirêd
7 maart:
8.30u: Schoolfotograaf
11 maart:
Studiedag: kinderen zijn de hele dag vrij

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,
Pieter Oosterhof, interim directeur.
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