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Agenda
Voor uw gemak nemen we iedere nieuwsbrief aankomende activiteiten op voor de komende periode. In de
meeste gevallen waren deze data al bij u bekend, ze staan immers in de jaarplanner. Wanneer er extra
activiteiten bijkomen, staan die ook in deze nieuwsbrief. U mag van ons verwachten dat we activiteiten
minimaal een week van tevoren aankondigen, bij voorkeur eerder.
Datum
Activiteit
Voor wie?
Woensdag 25 september
Vrijdag 27 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 9 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
21 t/m 25 oktober
Donderdag 31 oktober

Start Kinderpostzegelactie
Juf Josina afwezig, vervanger juf Sytske Smidstra
Rûntsje Kruirêd
Start Kinderboekenweek, thema “Reis mee”
Viering verjaardag juf Kirsten
Rûntsje Kruirêd
Vergadering MR
Herfstvakantie
Koffieochtend
Zakelijke ouderavond

Groep 1/2
Ouders en belangstellenden
Groep 1/2
Groep 1/2
MR-leden
Allen
Ouders, meester Durk
Ouders

Hulp
School maken we samen: kinderen, leerkrachten én ouders. Graag doen we daarom een beroep op u. We
zijn op zoek naar iemand/ouders die ons willen helpen bij:
- Het up-to-date houden van de website
Vooral nieuwe ouders die op zoek zijn naar een school, bezoeken websites om een indruk te krijgen van
wat een school kan bieden. Daarom is het goed om ervoor te zorgen dat de website van school er goed
en bijgewerkt uitziet. Een “kandidaat” hoeft heus niet alles zelf uit te vinden, natuurlijk leggen we uit hoe
een en ander werkt;
- Robots en Bee-Bots
Op It Kruirêd hebben we prachtige robots en Bee-Bots. Daar kunnen kinderen hele leuke en zinvolle
dingen mee doen, maar het komt er niet van. Gewoon omdat dat niet met een hele groep tegelijkertijd
kan. Hoe mooi zou het zijn als een (groot-)ouder met een groepje kinderen aan de slag zou willen. U hoeft
echt geen programmeur te zijn om hier te kunnen helpen;
- Techniek
Hetzelfde geldt ook voor het vak techniek. We hebben prachtig leskisten met ruim voldoende materiaal.
We hebben ze wel, maar er gebeurt niet zoveel mee. Dat is zonde. Iemand met twee linkerhanden kan
ook prima uit de voeten met de techniekkisten.
Wie helpt? Voor informatie en/of aanmelding kunt u reageren naar ons e-mailadres kruired@opo-furore.nl
of u loopt gewoon even binnen bij meester Durk.

Aanwezigheid meester Durk
Meester Durk is iedere week drie dagen aanwezig. Om de week is dat op maandag, dinsdag en woensdag of
dinsdag, woensdag en donderdag.

Uit de groepen
Groep 1/2
Elke vier weken hebben we een nieuw thema en zorgen we ervoor dat dit dicht bij de belevingswereld van
de kinderen past. Hierdoor is er meer betrokkenheid en motivatie vanuit de kinderen. We zijn dit jaar
begonnen met het thema “ het nieuwe schooljaar”.
Ook bieden wij met enige regelmaat één nieuwe letter en één nieuw cijfer aan. We hebben al de letter D
geleerd en het cijfer 5.
Binnenkort starten we met het thema Herfst, maar laat de herfst nog maar even op zich wachten!
Groep 3/4/5
In de afgelopen drie weken hebben de kinderen al hard hun best gedaan om te wennen aan alle
veranderingen. Zo werken wij met spelling en taal nu in werkboekjes en schriften. Rekenen hebben zij nog
wel steeds via de iPad.
Voor de komende periode (tot aan de herfstvakantie) staat er een hoop op de agenda. Groep 3 leert om de
twee dagen een nieuwe letter. Die oefenen zij via een werkboek, leesboek (veilig en vlot),
computerprogramma (Zoem) en spellingsboekje (veilig gespeld). In de komende weken leren zij de volgende
letters: n, t, ee, b, oo, d, oe, z, ij en h.
Groep 4 en 5 hebben twee keer per week spelling in een werkboek. De andere dagen hebben zij een 5woorden-dictee en daarna mogen zij aan de slag met een keuzemenu om de woorden van de week te
oefenen. De doelen die in de komende periode aan bod komen zijn: ou/au, ng/nk en woorden met een
dubbele medeklinker (zoals: spellen).
Bij taal gaan groep 4 en 5 aan de slag met een zelfstandig naamwoord, lidwoord en bijvoeglijk naamwoord.
Groep 5 leert ook nog over meervouds- en verkleiningsuitgangen (-en, -s, -eren, -je, -pje en –tje).
Met rekenen werken wij elke dag aan een nieuwe rekendoelen. Dat is echter te veel om hier te beschrijven,
daarom krijgen de ouders een overzicht van blok 2 toegestuurd via de mail. Wij hebben als bijlage bij deze
nieuwsbrief een voorbeeld van groep 3 meegestuurd.
Groep 6/7/8
We hebben de eerste weken veel kennismakingspelletjes en energizers gedaan. Natuurlijk werd er ook hard
gewerkt! Dit jaar hebben de kinderen een nieuwe methode; Flits (Lezen) en werken met Gynzy leerdoelen.
Maandag 16 september hebben de leerlingen deelgenomen aan een project van de vereniging Noardlike
Fryske Wâlden en Landschapsbeheer Fryslân bij veehouder Johnny Van Eijden in Ryptsjerk. Elzenbomen
kappen, houtwallen inspecteren, de kinderen hadden het er maar druk mee. Omrop Fryslân heeft er die
avonduitzending aandacht aan besteed.
Nog een paar zaken van huishoudelijke aard:
Dit jaar hebben we geen schoolvoetbal, omdat er te weinig deelnemers van onze school zijn;
Op 25 september starten we met de Kinderpostzegelactie. Dit jaar is de opbrengst voor 'Dakloze
kinderen';
9 Oktober is de start van de kinderenboekenweek. Het thema is dit jaar “Reis mee”. Groep (5)6/7/8
heeft een “Kinderboekenweektocht door Oentsjerk;
15 oktober vieren we de verjaardag van juf Kirsten;
4 November gaan we met groep 6/7/8 naar het Rijksmuseum. We gaan met de bus. Van 13.00 uur tot
15.00 uur is de rondleiding en volgen de kinderen workshop. We zijn tussen half 6 en 6 uur thuis. U
krijgt nog informatie over de vertrektijd;
Het schoolschaatsen is verplaatst van november naar februari.

Herfstknutsel
In de Mounestien wordt vrijdag 27 september weer een leuke activiteit georganiseerd voor alle
basisschoolkinderen. De flyer met verdere informatie is als bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt 17 oktober.

