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Klasseninstuif
Aan het begin van elk schooljaar houden we op It Kruirêd een bijeenkomst voor
ouders. Hiervoor hebben we een driejaarlijks programma: het ene jaar houden we
een klassenavond waarin we de gang van zaken in de klassen uitleggen, het andere
jaar ........ en dit jaar nodigen wij de ouders samen met hun kind(eren) uit voor de
klasseninstuif op woensdag 14 september, 's avonds van 19.00 tot 20.00 uur.
De gang van zaken is dan dat de kinderen hun ouders aan het werk zetten. Op It
Kruirêd werken we met Contractwerk, Projectwerk en Vrij Initiatief. In overleg met uw
kind kunt u een (aantal) activiteit(en) kiezen. Het doel is dat u hierdoor enig inzicht
krijgt in de manier van werken van uw kind op It Kruirêd.

Info over aansluiting basisonderwijs - voortgezet onderwijs
Op dezelfde woensdagavond, 14 september, geeft juf Gonnie van 20.00 tot 21.00
uur informatie over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Zij vertelt dan
ook over de eindtoetsen die wij op It Kruirêd gebruiken: de Drempeltest in oktober en
de Cito-Eindtoets in april. Vanzelfsprekend is dat vooral voor de ouders van de
kinderen uit groep 8 bedoeld, maar ouders van groep-7-kinderen schuiven vaak ook
al aan. Deze keer nodigt Gonnie ALLE bovenbouwouders uit. Er is nl. veel veranderd
in het onderwijs en ik vertel graag z.s.m. aan belangstellende ouders hoe alles in
elkaar zit. Vooral voor ouders van 'eerste kinderen in een gezin' kan dit erg
verhelderend werken. Natuurlijk zal er ook gelegenheid voor het stellen van vragen
over andere zaken aangaande onze bovenbouw zijn.

Kinderboekenweek 'Voor altijd jong'
In de kinderboekenweek 2016 staan oma's en opa's centraal. 'Voor altijd jong' gaat
over actieve, avontuurlijke, hippe opa's en oma's, die volop genieten van het leven.
We starten met een openingstoneelstukje voor alle kinderen van de school op
maandag 26 september en willen het project swingend afsluiten met een
kinderboekendisco met zoveel mogelijk opa's, oma's, pakes, beppes, vaders,
moeders, heiten en memmen èn met de lievelingsmuziek van de grootouders op
woensdag 12 oktober van 16.00 tot 17.00 uur.
Dit thema zal natuurlijk niet lukken zonder oma's, opa's, pakes en beppes!
Daarom vragen we hierbij via de ouders of er opa's, oma's, pakes of beppes bereid
zijn om:
 voor te lezen uit hun favoriete kinderboek van vroeger;
 te vertellen hoe het was toen zij op school zaten (eventueel met foto's of
voorwerpen uit hun kindertijd, zoals een poëziealbum, een rapport of een
schrift);
 voorwerpen van vroeger mee te nemen naar school (denk hierbij aan een
koffiemolen, een schoenlepel, een mattenklopper, een handboor, een
vingerhoed, een weckketel, enz.) en daar over te vertellen (dan maken we er
een tentoonstelling van);
 een circuit met spelletjes uit grootmoeders tijd organiseren en/of begeleiden
(denk hierbij aan hinkelen, elastieken, zaklopen, tollen, spijkerpoepen,
koekhappen, tipelje, hoepelen, pepermunthappen, blik gooien, steltlopen,
sjoelen, knikkeren, enz.);
 een circuit met handwerk- en knutselvormen organiseren en/of begeleiden
(denk hierbij aan borduren, haken, breien, weven, punniken, kleedjes knippen
van papier, figuurzagen, enz.);
 nog iets anders te doen bij ons op It Kruirêd.
We zouden hun inbreng heel erg op prijs stellen. Wilt u hen dan onderstaand
opgavestrookje in laten vullen en en voor zorgen dat het bij een van de leerkrachten
ingeleverd wordt? Bij voorbaat dank!
De kinderen komen sowieso in genoemde periode langs om hun oma, opa, pake of
beppe te interviewen. Misschien wilt u dit als ouders alvast doorgeven aan uw
ouder(s).

Naam pake / beppe
:
…………………………………………………………………………………………………..
wil wel (activiteit :
…………………………………………………………………………………………………
op (dagdeel)
:
…………………………………………………………………………………………………
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