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Maandag 24 september
Het staat ook in de kalender, maar denkt u eraan dat de kinderen a.s. maandag vrij zijn in verband
met een studiedag van het team?

Personele zaken
Beste ouders en verzorgers,
We zijn als Bestuur nog steeds in gesprek met Bert. De volgende afspraak is komende week en dan
informeer ik u verder. Er zijn vragen binnen gekomen over ouders die contact met Bert willen. Ik
denk dat een kaartje en/of e-mail bericht zeer op prijs worden gesteld waar het gaat om
belangstelling voor zijn gezondheid.
met vriendelijke groet,
Teunis Wagenaar
directeur-bestuurder OPO Furore

Plastic Soep
Het project 'plastic soep' is al een paar maal bij u aangekondigd. Maandag a.s. is het team
bij een 'kick-off', vandaar dat de kinderen dan vrij hebben.
Het verzamelen van plastic afval is begonnen, hetzij uit zee, hetzij uit afval.
Woensdag 4 oktober willen we vanaf 12.30 uur met alle Kruirêdkinderen, in vier groepen
verdeeld, het dorp in om te kijken of er (nog) zwerfafval in Mûnein te vinden is en dit
opruimen. Hiervoor is het nodig dat alle kinderen wegwerp- of tuinhandschoenen

meenemen van huis. Eventuele grijpers of prikkers zijn ook welkom. Woensdag 4 oktober
willen we vanaf 12.30 uur met alle Kruirêdkinderen, in vier groepen verdeeld, het dorp in
om te kijken of er (nog) zwerfafval in Mûnein te vinden is en dit opruimen. Hiervoor is het
nodig dat alle kinderen wegwerp- of tuinhandschoenen meenemen van huis. Eventuele
grijpers of prikkers zijn ook welkom.
Van al deze plastic dopjes/netten/kleden/zakken/handschoenen, wordt een echt kunstwerk
gemaakt door de kinderen.
Op 11 oktober werken we de hele ochtend onder leiding van kunstenaar Machiel Braaksma.
Na de lunch leggen we de laatste hand aan ons werk en maken er dan een expositie van.
We willen u uitnodigen onze kunstwerken te komen bekijken op dezelfde dag: Donderdag
11 oktober om 13.30 uur in school. Aansluitend kunt u de kinderen meenemen naar huis.

Nachtje slapen op school
Voor de kinderen van midden- en bovenbouw is dit een lang gekoesterde wens: een nachtje
samen op school blijven slapen. Voor kleuters wat minder geschikt, die komen bij het ontbijt
de volgende ochtend.
We nodigen de kinderen van midden- en bovenbouw uit om op 6 november na het
avondmaal thuis om half zeven 's avonds op school te komen. Dan is er tijd om hun luchtbed
op te blazen en hun slaapzak klaar te leggen, fijn als ouders daarbij helpen. Ook fijn als een
paar ouders als begeleiders blijven slapen, we horen graag wie dat wil.
Het geëikte avondritueel met tandenpoetsen, jeugdjournaal kijken, voorlezen, nachtzoen
volgt. Zo gaan we de nacht in.
De volgende ochtend (7 november) komen de kleuters vanwege het ontbijt ook wat vroeger
op school: het begint om 8.00 uur. Die dag zullen de kinderen om 12.00 uur uitkomen,
omdat de dag anders te lang gaat worden en we al behoorlijk wat extra uren hebben
gedraaid.
In de nieuwsflitsen hoort u later nog concreet wat er afgesproken is, deze aankondiging is
voor uw planning en om de organisatie op poten te krijgen. Natuurlijk is dit allemaal op
basis van vrijwilligheid. Als u het niet geschikt vindt voor uw kind, doet het niet mee. U
beslist.
Fietscontrole
Vrijdag 12 oktober houdt de verkeerscommissie samen met enkele dorpsbewoners de jaarlijkse
fietscontrole. Wij willen graag dat alle kinderen op 12 oktober op de fiets naar school komen of de
meenemen naar school.

AVG formulieren
Wil u de AVG formulieren uiterlijk 1 oktober inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren).

Zakelijke ouderavond
Woensdag 3 oktober is de jaarlijkse zakelijke ouderavond in school. De uitnodiging krijgt u volgende
week.

