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Vrije dag en middag
Op onze schoolkalender staat dat de kinderen maandag 30 janauri vanaf 12.00 uur
vrij zijn. Naast deze uren zouden wij nog enkele uren inplannen voor een studie-EGO
dag.
Het bezoek aan het EGO congres valt echter samenmet de Cito-eindtoets van groep
8, waardoor wij hier niet naar toe gaan. In overleg met de MR hebben wij besloten
dat de kinderen maandag 30 januari de hele dag vrij zijn en vrijdagmiddag 17
februari vanaf 12.00 uur.
Voor de ‘rest’ zijn er geen wijzigingen in vrije dagen en/of uren.
Nieuwe onderhoudsmedewerkster
Bauke Westra is inmiddels afgekeurd voor zijn werk als onderhoudsmedewerker bij
OPO Furore. Sjoerd Kuipers heeft aangegeven meer zekerheid te willen met
betrekking tot een baan en is vorige week voor het laatst bij ons aan het werk
geweest.
Met ingang van 9 januari wordt Grietje Holtrop uit Oentsjerk de nieuwe
onderhoudsmedewerkerster bij ons op school. Zij is aanwezig op de donderdag.
Naast It Kruirêd gaat zij werken op De Opstap te Oentsjerk, Thrimwalda te Gytsjerk
en ’t Partoer en Papilio te Burgum.Wij wensen Grytsje een fijne tijd toe op It Kruirêd.

Kinderpostzegels
De kinderpostzegelactie 2016 heeft 9,3 miljoen euro opgebracht! En .. wij hebben
bericht ontvangen dat onze bovenbouw €1448,76 heeft opgehaald. We hebben in de
klas uitgerekend dat dat meer dan €100,00 per leerling is! Toppers zijn het!
Josina
Omdat Lineke op woensdag leiding geeft aan de Maximus-school in Burgum en die
dag dus niet meer inzetbaar is op It Kruirêd, heeft onze school (met terugwerkende
kracht) recht op één dag per week extra formatie. Dit wordt vanaf januari Josina
Liezenga. Josina zal in januari in de middenbouw werkzaamheden verrichten en
daarna tot het eind van het schooljaar in principe in de bovenbouw, tenzij er op een
andere manier behoefte is aan extra ondersteuning. Josina zal op de maandagen op
It Kruirêd aanwezig zijn. We wensen Josina een goede tijd op It Kruirêd.
Kerstviering
Alle aanmeldingen zijn inmiddels binnen. We zullen met een kleine 100 personen
genieten van het kerstbuffet. Bijna alle gezinnen kunnen aanwezig zijn. Wat een
verbondenheid!
Na het eten zou het fijn zijn dat iedereen ook blijft kijken en luisteren naar de
kerstoptredens die hierop volgen. Of dit doorgang kan vinden hangt natuurlijk in
sterke mate van het weer af. Uiterlijk dinsdagmiddag beslissen we hierover in overleg
met Dorpsbelang. We hebben afgesproken dat we, in geval van niet doorgaan, voor
elkaar zullen optreden op de woensdagmorgen, als een soort Kerst-Rûntsje-Kruirêd.
U bent dan natuurlijk, net als anders weer van harte welkom. De tijd is dan wel iets
minder gunstig, nl. van 10.30-11.15 uur. Mocht dit het geval zijn, dan laten we u dit
z.s.m. per mail weten.
Om 12.00 uur komen de kinderen uit.
Ouders, wilt u er met ons om denken dat de kinderen voor, tijdens en na de
kerstviering vóór school, op het plein, blijven en NIET achter school komen?
Is er nog een vrijwilliger te vinden die voor ons op donderdag 22 december onze
kerstbomen weer uit elkaar wil halen en terug in de dozen wil doen?

Bedankt!
Wat hebben we alweer een goed eerste halfjaar gedraaid. Hiervoor is uw hulp als
ouder onontbeerlijk geweest. Heel, heel hartelijk dank allemaal voor alles waaraan u
heeft meegewerkt om het tot een succes te maken. Het is eigenlijk teveel om op te
noemen, want het gaat van leesouders tot kerstatelierouders en Akke die steeds
‘geruisloos’ de binnenkomst van de school weer omtovert in een andere sfeer en
(oud-)ouders die klussen voor ons doen of spullen die ze zelf niet meer gebruiken op
school brengen. Toch denken we hierbij vooral ook aan de leden van onze OV, die
achter de schermen heeft veel werk verrichten (denk ook aan de Sinterklaas- en
Kerstviering). Een duim voor iedereen!

Tot volgend jaar
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en we zien jullie graag terug op maandag
9 januari 2017.
Team, OV en MR van It Kruirêd

