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Open dag 14 maart
Op woensdag 14 maart is er op It Kruirêd een open dag. Ouders, nieuwe ouders met
kinderen, pake's, beppe's, opa's , oma's, iedereen is welkom om van 8.20-12.00 uur de
lessen bij te wonen.
's Avonds is de afsluiting van het thema 'Design' . Van 19.00-20.00 uur rekenen wij op de
kinderen, u als ouders en ook pake's, beppe's, opa's, oma's en andere belangstellenden.
Wanneer u in uw omgeving jonge ouders kent die straks een keus moeten maken voor een
basisschool mag u ze uitnodigen een kijkje te komen nemen op deze open dag.

Lessen beginnen 8.30 uur
Om effectief gebruik te maken van de lestijd voor de kinderen willen wij graag om 8.30 uur
beginnen met de lessen.
De bel gaat ’s ochtend rond 8.25 uur, zodat iedereen om 8.30 uur in de klas zit en de
leerkracht kan beginnen.
Wij vragen u in het belang van uw kind, de andere kinderen én de leerkracht hier rekening
mee te houden. U zult begrijpen dat wanneer uw kind later in de klas is, dit storend is voor
een ieder en zeker lastig voor uw kind, omdat hij of zij dan iets ‘mist’.

Werken Met Kwaliteit (WMK)
Op school werken wij regelmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en
alles wat hier mee samenhangt. In de maand januari vulden alle teamleden een Quick scan
in voor de onderdelen : didactisch handelen (leerkracht ‘gedrag’ tijdens het lesgeven) en het
handelingsgericht werken met kinderen (stemmen wij de juiste instructie op de juiste manier
af op de kinderen of het kind). Met de uitkomst van deze Quick scan kunnen wij bekijken of
wij op de goede weg zijn om de doelen die wij nastreven (Schoolplan 2017-2018) te halen of
bij moeten stellen. Wanneer de het rapport en de analyse klaar zijn bespreken wij dit in het
team en in de MR.
Kwaliteitsgebied Schoolklimaat
In maart gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst invullen met betrekking tot
veiligheid. Deze vragenlijsten worden ook door het team ingevuld. Uw kind krijgt ook
gegevens mee, zodat u deze vragenlijst ook in kunt vullen. Het is een wettelijke verplichting
om dit ieder jaar in te vullen.
Tevredenheidsonderzoek
Naast de vragenlijst met betrekking tot veiligheid willen graag een tevredenheidsonderzoek
d.m.v. een vragenlijst onder de ouders verspreiden. Ook deze vragenlijst kan digitaal
afgenomen worden. Beide vragenlijsten kunnen anoniem ingevuld worden.
Op woensdag 7 maart krijgen de kinderen de inloggegevens mee en u kunt t/m 21 maart de
vragenlijsten invullen.
Het is van groot belang dat u de vragenlijsten in gaat vullen. Wanneer de respons te laag is
mogen wij dit niet als ‘geldig’ aanmerken.
*De kinderen vullen de vragenlijsten in op school.

Bezoek Edurobotics
Op woensdag 21 februari gaan een aantal kinderen van de bovenbouw naar het Edurobotics
evenement in de Harmonie in Leeuwarden. Dit evenement begint om 09:00 en eindigt om 13:00.
We gaan hier veel leren over onze Meccanoid robots en andere digitale snufjes. Meester Jon en
juf Iris gaan mee. We hebben een vlog over onze robots ingestuurd en hiermee kunnen we die
dag een prijs winnen. Ook gaan we André Kuipers ontmoeten, super gaaf!

Musical 4 april
Woensdag 4 april is de feestelijke ouderavond. Om 19.00 uur start de Musical in het
Mounehoekje. Via de nieuwsflitsen van de groepen ontvang t tijdig informatie.

Vakantie
Volgende week vrijdag begint om 14.00 uur de voorjaarsvakantie.
Wij wensen iedereen een hele fijne week.

