Nieuwsbrief. Nr 6 – 20 juni 2019.
Formatie schooljaar 2019-2020
De nieuwe teamsamenstelling is nu definitief met de benoeming van de heer Durk Meijer.
De komende weken zorgen we voor een goede overdracht. Vandaag was hij al op school om
kennis te maken met de kinderen en (een deel van) het team. Op maandag 8 juli, bij de
koffieochtend, kunt u dan kennismaken met hem!
Juf Alie van der Hoek blijft ook in het nieuwe schooljaar verbonden aan It Kruirêd, u begrijpt
dat we daar ook erg blij mee zijn!
Na overleg hebben we besloten een tweede kennismakingsmoment met Durk in te plannen, en
wel op donderdag 27 juni a.s., vanaf 8.30u bent u welkom en staat de koffie/thee klaar!
Vakantierooster 2019-2020.
In onderstaand schema ziet u het vakantierooster 2019-2020, we vragen u om met dit schema
rekening te houden als u een vakantie bespreekt.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag, tweede Paasdag
Meivakantie
(incl.Koningsdag/bevrijdingsdag)
Hemelvaartsdag en vrijdag d.a.v.
Pinksteren
Vrijdagmiddagen/vanaf 12.00u
Zomervakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
17-02-2020 t/m 21-02-2020
10-04-2020 t/m 13-04-2020
27-04-2020 t/m 08-05-2020
21-05-2020 en 22-05-2020
31-05-2020 t/m 01-06-2020
20-12-2019 en 03-07-2020
06-07-2020 t/m 14-08-2020

We zijn bezig met de jaarkalender 2019-2020, in overleg met Durk Meijer en de nieuwe
teamleden zullen we belangrijke (vrije) dagen z.s.m. bekend maken.
Programma slotavond.
Woensdag 10 juli is het slotfeest met als thema: “Film en sterren”. We beginnen om 19.00u
en het eindigt om 21.00u. Binnenkort leest u op de pamfletten in school meer over deze
avond. Het is de bedoeling dat iedereen verkleed verschijnt, uiteraard gekoppeld aan het
thema. Donderdagochtend 11 juli hoeven de kinderen pas om 10.00u op school te zijn, heeft u
echter geen opvang, de collega’s zijn vanaf 8.00u aanwezig, stuur of breng ze gerust naar
school.
Nieuwe verkeersouder gevraagd.
De heer Taekema is gestopt als verkeersouder, Anne Boskma zoekt nu een ouder die deze
plaats wil innemen. U kunt bij hem, of op school, terecht voor meer informatie wat deze taak
inhoudt. Aanbevolen!

Nieuwsbrief

Juni 2019

It Kruirêd

Nieuwe coördinator oud papier gevraagd.
De heer Sjouke Stoker heeft aangegeven, i.v.m. zijn drukke werkzaamheden, te willen
stoppen als coördinator oud papier. We zoeken dus iemand die deze belangrijke taak wil
overnemen! U kunt zich aanmelden op school.
Open lessen.
Vanochtend waren de z.g. “Open lessen”. Een grote groep ouders heeft gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om in de klas te kijken hoe het er zo’n dan aan toe gaat. Volgend schooljaar
zijn we van plan dit te herhalen.
MR-vergadering.
De e.v. MR-vergadering is dinsdag 25 juni, ’s avonds 8 uur in school. Heeft u zaken die door
de MR besproken moeten worden, geeft dit dan door aan Annalys Zijlstra of Jinke Stoker.
Bovendien zijn alle M.R.-vergaderingen openbaar, u mag dus ook gerust komen om de
vergadering bij te wonen. Het verslag van de vorige vergaderingen is te lezen op de schoolwebsite.
Activiteitenoverzicht juni/juli 2019.
20 juni:
Nieuwsbrief juni
25 juni:
Werkmiddag; de kinderen zijn vrij vanaf 12 uur
25 juni:
MR-vergadering
26 juni:
Rûntsje Kruirêd
27 juni:
Kennismaken met Durk Meijer
28 juni:
Rapport mee
1 juli:
Contactgesprekken n.a.v. het rapport
3 juli:
Idem
4 juli:
Nieuwsbrief juli
8 juli:
Koffieochtend/Kennismaken met Durk Meijer
10 juli:
Slotfeest
11 juli:
Oud papier
12 juli:
Laatste schooldag, kinderen komen om 12.00u uit.
De vetgedrukte data/activiteiten zijn anders, of niet, vermeld in de jaarkalender 2018-2019!

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