Nieuwsbrief. Nr 2 - februari 2019.
Landelijke onderwijsstaking.
Op vrijdag 15 maart a.s. doet het team van It Kruirêd ook mee aan de landelijke
onderwijsstaking. Dat betekent dat de school die dag gesloten is. U heeft hier deze week een
mail over gehad!
Team.
Juf Gonnie re-integreert vanaf deze week op OBS De Wiksel in Houtigehage, het gaat, naar
omstandigheden, goed met haar. Ze stelt de belangstelling vanuit kinderen en ouders erg op
prijs en dankt u daarvoor. Van verdere ontwikkelingen houden we u op de hoogte.
We zijn inmiddels bezig met het schooljaar 2019-2020, voor It Kruirêd is dit nu nog lastig
gezien alle tijdelijke aanstellingen, we hopen dat er snel duidelijkheid komt! Ook hier geldt:
zijn er ontwikkelingen dan laten we u dit z.s.m. weten.
Mijn aanwezigheid wordt langzamerhand afgebouwd, tot de voorjaarsvakantie was dit 24u
per week, (drie dagen), tussen voorjaars- en meivakantie gaat dit terug naar 20u (de ene week
drie en de andere week twee dagen), na de meivakantie wordt het 16u, dat betekent twee
dagen p.w. Tjenkje blijft “gewoon” één dag werkzaam voor It Kruirêd. De lijst van onze
aanwezigheid hangt bij de hoofdingang.
Terugblik.
Maandag 28 januari hebben we tijdens een Rûntsje Kruirêd afscheid genomen van juf
Froukje. De kinderen voerden allerlei acts op: toneel, zang en muziek. Tussentijds werden er
cadeautjes overhandigd, ook de kinderen kregen iets: een bouwpakket van een vogelhuisje en
een zakje met versnaperingen. Na afloop hebben de aanwezige (groot)ouders Froukje nog de
hand geschud.
Help Pake en Beppe de vakantie door!
Van 19 t/m 22 februari a.s. zijn er bij 40 Friese musea verschillende activiteiten voor
kinderen, die bovendien gratis toegang hebben op vertoon van Pake, Beppe of een andere
volwassene. Bekijk alle locaties en activiteiten op: www.museum.frl
MR-benoeming.
Mevrouw Jinke Stoker heeft zich aangemeld als lid van de MR, ze was de enige die
gereageerd heeft. Dat betekent dat zij verkozen is, tenzij er gefundeerde bezwaren tegen die
benoeming zijn. Deze bezwaren kunnen tot maandag 25 februari gemeld worden bij Annalys
Zijlstra van de oudergeleding van de MR.
Koffieochtend 4 maart.
Na de Cito-toetsen van de afgelopen periode vroeg een collega aan de kinderen: ”Wie van
jullie heeft zich voor de volle 100% ingezet bij deze toetsen?” Van deze groep staken (slechts)
twee kinderen hun vinger op. Dat vonden/vinden wij een verontrustend signaal waar we als
team mee bezig gaan. Maar ook met de kinderen in de leerlingenraad hebben we dit

Nieuwsbrief

Februari 2019

It Kruirêd

besproken (zie hieronder) en op de koffieochtend van 4 maart a.s. zou ik graag hierover met u
als ouders in gesprek. Hoe kunnen we gezamenlijk het leren van kinderen versterken; wat is
de rol/verantwoordelijkheid van school en die van ouders? Ik hoop u te mogen begroeten op
maandag 4 maart om 8.30u.
Kinderdirecteur en leerlingenraad.
De volgende stap in leerlingbetrokkenheid, zo moet u het aanstellen van een kinderdirecteur
en leerlingenraad bekijken. Afgelopen week hebben we al de eerste bespreking gehad, het viel
mij op dat de kinderen erg gemotiveerd waren én goed voorbereid! Ze wisten precies wat ze
wilden inbrengen, van hun kant ging het over b.v. het opknappen van de moestuintjes en het
toezicht op het plein gedurende de pauzes. Hiermee gaan we wat doen!
Mijn inbreng was de opmerking over de inzet bij de Cito-toetsen (zie bij Koffieochtend 4
maart). Zonder met de vinger te wijzen (“nee, we gaan niet klikken…”) gaven de kinderen
aan dit te herkennen….en ze kwamen met goede oplossingen! Wordt vervolgd!
Inspectierapport
Het inspectierapport is binnen, z.s.m. na de vakantie ontvangt u een uitnodiging voor een
ouderavond.
Schoolfotograaf: verplaatst van 7 maart naar 19 juni!
Door een administratieve fout bij Foto Koch komt de schoolfotograaf nu op woensdag 19 juni
a.s. Tegen die tijd ontvangt u meer informatie.
Open dag.
Op woensdag 13 maart a.s. houden we “Open dag”, dat betekent dat ouders met kinderen in
de leeftijd tot 4 jaar de school “in vol bedrijf” kunnen zien. In de middag is dan de afsluiting
van het project met allerlei presentaties.
Mocht die dag en/of tijd u niet passen, bel gerust om een afspraak te maken om de school op
een andere dag of tijdstip te bezoeken.
Als bijlage treft u de uitnodigingsposter aan, deze kunt u via uw sociale media versturen of
familie, vrienden, kennissen en/of buren hiervan op de hoogte brengen. Dank.
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Activiteitenoverzicht februari/maart 2019.
14 februari:
Nieuwsbrief februari
16 februari:
Oud papier
18-22 februari: 14.00u: Voorjaarsvakantie
25 februari:
8.30u: Weer naar school. Luizen controle. Start: “Kom op verhaal.”
4 maart:
8.30u: Koffieochtend
6 maart:
13.00u: Rûntsje Kruirêd
11 maart:
Studiedag: kinderen zijn de hele dag vrij
13 maart:
Afsluiting project
13 maart:
Open dag van de school
15 maart:
Landelijke onderwijsstaking: de school blijft die dag gesloten!
16 maart:
Oud papier
20 maart:
13.00u Rûntsje Kruirêd
21 maart:
Nieuwsbrief maart
19 juni:

De schoolfotograaf komt.

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