Nieuwsbrief. Nr 7 – 4 juli 2019.
Schooljaar 2018-2019. Terugblik en afscheid.
Bijna aan het einde van een bijzonder schooljaar, er is veel gebeurd. De laatste maanden
keerde de rust gelukkig terug en konden we met z’n allen bezig zijn met goed onderwijs voor
de kinderen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook volgend schooljaar doorgaat. Juf Renate
Ettema zal na de zomervakantie niet terugkomen, heel veel dank voor haar inzet in de laatste
maanden. Ook ik ben bezig met de laatste weken op It Kruirêd. Ik heb altijd mijn werk met
veel plezier gedaan op de school, mijn dank voor alle contacten, gesprekken en ontmoetingen
met u als ouders. Na de zomervakantie ga ik door als interim-directeur op De Wâldiik in
Boelenslaan. Ik wens iedereen die bij de school betrokken is alle goeds en wie weet: tot ziens!
Schooljaar 2019-2020. Vooruitblik en welkom.
De nieuwe teamsamenstelling is nu definitief met de benoeming van de heer Durk Meijer als
directeur. De laatste weken hebben Tjenkje en ik gewerkt aan de overdracht. Juf Kirsten
Woudstra heeft al veel overleg gehad met juf Josina als nieuw koppel in groep 1-2. Juf
Pascalle Spiekerman is al verschillende keren op school geweest om kennis te maken met de
kinderen. We wensen de nieuwe collega’s alle succes op It Kruirêd en ik hoop dat ze zich
spoedig “thuis” zullen voelen.
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

Jaarkalender 2019-2020.
Nog voor de zomervakantie zullen we u de jaarkalender 2019-2020 via de mail toesturen, we
werken vanaf nu met een digitale jaarkalender, dat scheelt in kosten en tijd. U kunt uw keuze
maken om deze op telefoon, tablet of computer te bewaren of af te drukken.
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. Op de pamfletten die u thuis heeft gekregen staat meer over deze
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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.
Schoolfoto’s.
Afgelopen maandag is Foto Koch opnieuw geweest voor het maken van de schoolfoto’s. Als
alles loopt zoals Foto Koch en wij in gedachten hebben krijgt u maandag via de mail meer
informatie over hoe u de foto’s kunt bestellen en betalen. Ook krijgt uw kind een kaartje mee
met daarop gegevens om in te loggen op de Koch-website. U kunt daar bestellen wat u wilt
hebben.
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!
Nieuwe coördinatoren oud papier.
Johan Geerdink en Arjan van der Meulen hebben aangegeven de coördinatie van het oud
papier op zich te willen nemen, onze hartelijke dank!
MR-vergadering.
De datum voor de e.v. MR-vergadering is nog niet bekend. Houd u de nieuwsbrief in de gaten
wanneer deze vergadering plaatsvindt!
Activiteitenoverzicht juli/augustus 2019.
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.
26 augustus:
8.30u: Eerste schooldag. Luizen controle.
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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