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Re-integratie Gonnie
De bestralingen zijn achter de rug en ik probeer weer bij de wal op te krabbelen. Dit gaat
echter niet zonder slag of stoot, want ik ben nog erg moe. Toch was ik de afgelopen weken
al een paar keer op school te vinden. Ik ben ontzettend blij dat ik de voorlopig-adviesgesprekken met de kinderen uit groep 8 en hun ouders samen met Iris op heb kunnen
pakken. Tevens heb ik al een teamvergadering en een ParnasSys-cursus meegedraaid en
zo probeer ik weer een beetje 'bij' te trekken in de ontwikkelingen die op school natuurlijk
door zijn gegaan. Allemaal activiteiten van een paar uurtjes die ik daardoor prima kon doen.
Vanaf de afgelopen week ben ik een nieuwe fase ingegaan. Froukje en ik hebben samen
namelijk een Plan van aanpak opgesteld. Dit houdt in dat ik steeds vaker een hele ochtend
of een hele middag op school zal zijn en dat die keren, zo mogelijk, de komende tijd steeds
zullen worden uitgebreid. We hebben een verdeling gemaakt van met (een groepje) kinderen
bezig zijn èn tijd voor mezelf om me in de nieuwe ontwikkelingen (van de kinderen èn de
school) in te kunnen lezen en dingen te ontwikkelen. Juf Iris blijft voorlopig lesgeven in groep
6,7 en 8.
Tot nu toe voelt het heerlijk om weer op school te zijn, maar vooral om met de kinderen bezig
te zijn. Ik geniet ervan en krijg er weer nieuwe energie van. Nu maar hopen dat deze lijn de
komende tijd doorzet.
Met vriendelijke groet, Gonnie

Wij wensen Gonnie een fijne en succesvolle re-integratie bij ons op It Kruirêd !
Kinderen , ouders en collega’s

Informatie over de Sinterklaasviering.
Maandagavond 27 november kunnen vanaf 19.00 uur ’s avonds tot ongeveer 21.00 uur op
school surprises van de door de oudervereniging gekochte cadeautjes gemaakt worden. Dit
is de zogenaamde inpakavond. Op school is veel materiaal en gereedschap en er ligt een
map met ideeën en foto’s van de surprises van de voorgaande jaren. Heb je speciaal
materiaal nodig, dan mag je dat natuurlijk ook van thuis meenemen, bijvoorbeeld een oude
schoenendoos. Het is altijd een gezellige avond en het personeel is er voor advies en goede
raad. De surprises kunnen op maat gemaakt worden: wat vind je kind leuk of spannend!
Kan je deze avond beslist niet, dan moet je de surprise thuis maken; materiaal van school
mag dan mee naar huis worden genomen. Dinsdag 28 november kan het cadeautje uit het
magazijn mee naar huis en vrijdag 1 december moet het weer ingeleverd zijn als surprise.
Maandagavond 27-11 is er ook de rommelavond: pieten komen ’s nachts in
school en maken er vaak een rommeltje van. Dit weten de kinderen niet van
tevoren! Vaak kunnen de kinderen de volgende ochtend (28-11) niet meteen
in school. We gaan dan om halfnegen met z ’n allen om te kijken wat voor
rommel de pieten hebben gemaakt….
Op de woensdag 5 december komt Sinterklaas op school. De
hoofdpiet heeft gevraagd of IEDEREEN uiterlijk om 8.20 uur op het schoolplein
aanwezig wil zijn voor de aankomst van de Sint.
Op het podium staan alle surprises voor de groepen 1 tot en met 5 uitgestald! Na bij de
peuters te zijn geweest, kom Sint bij de kleuters. Hier zijn geen ouders bij. Zodra de kleuters
de surprises hebben gekregen, mogen ze naar huis om thuis de surprises echt uit te pakken!
De kleuters komen dan eerder uit. Om 10.30 uur kan de kleuter opgehaald worden met zijn
surprise.

Gevraagd: hulp bij Kerstatelier
Woensdag 13 december hebben we ’s morgens het traditionele Kerstatelier.
Alle kinderen werken in groepjes van alle leeftijden aan Kerstproducten.
Hiervoor vragen we hulp van ouders, opa ‘s/oma ‘s, en wie verder ook maar.
Meer hulp betekent meer en kleinere groepjes.
Hoe werkt het Kerstatelier?
De leerlingen kiezen vooraf wat ze graag willen doen.
Om 8.15 ’s morgens kan het atelier klaar worden gezet.
Van 8.45 uur tot 10.00 uur wordt gewerkt in het eerste atelier.
Dan is er een drie kwartier pauze en van 10.45 tot 12.00 uur volgt het tweede atelier.
Het opruimen hoort ook in de tijd van het atelier.
Waar kunnen de kinderen uit kiezen?
Voorbeelden van vorig jaar: kerstboom timmeren, kerstballen maken,
koekjes bakken, lichtjes maken, 3d kaarten, kerststukjes, kerststerren.
Elk jaar komen weer nieuwe originele ideeën.
Wilt u meedoen aan deze uiterst actieve en gezellige ochtend?
Geef u dan zo gauw mogelijk op bij de juffen, meester. En ook wat u
graag wilt doen met de kinderen. In het personeelskamertje komt een lijst met deelnemers
en activiteiten te hangen. Misschien met uw naam erbij.

Staking 12 december
Op dit moment weten wij niet of onze regering akkoord gaat met het gestelde ultimatum van
de bonden met betrekking tot betere arbeidsvoorwaarden voor het po (primair onderwijs).
Hier komt op 5 december meer duidelijkheid over.
Wanneer de regering niet akkoord gaat met de voorstellen, is er op dinsdag 12 december
opnieuw een staking onder het personeel van het basisonderwijs.
Ook onze school zal dan dicht zijn.

Extra studiemiddag
Onze MR heeft ermee ingestemd dat de kinderen op dinsdag 16 januari om 12.00 uur vrij
(wij hebben meer dan voldoende lesuren) zijn. Wij willen dan graag het inspectierapport
doorspreken, zodat wij jullie goed kunnen informeren welke actieplannen wij
(eventueel) gaan maken. Tevens hebben wij dan (meer) tijd om de 'overstap' van ons
leerlingenvolgsysteem van Esis naar ParnasSys met elkaar te bekijken. Lineke Fokkema,
onze IB-er werkt op andere dagen niet op It Kruirêd en komt voor vergaderingen al vaak
terug.

Oud papier
Het ophalen van oud papier brengt flink wat geld op. Onze OV en de school profiteren
hiervan. De ouderbijdrage kan daardoor laag blijven.
Er is besloten (dit moet nog vastgelegd worden door de MR voor de schoolgids) dat alle
ouders hun bijdrage leveren aan de oud papieractie.
Wanneer u ingedeeld bent en niet kunt rijden verzoeken wij u met klem zelf voor vervanging
te zorgen. Dit kan een buurman zijn, een andere ouder van school,.............
Waarschijnlijk bent u zelf creatief genoeg hier een oplossing voor te vinden.
Onze coördinator Eelke Kuipers heeft iedere oud papieractie 'de handen vol' aan het
regelen van alles. Wij rekenen erop, dat u samen met Eelke deze verantwoordelijkheid voelt
en wilt delen. Het zou jammer zijn dat wij deze inkomsten 'kwijtraken' .

