www.kruired.nl
info@kruired.nl

Kruiend nijs

Nieuwsbrief nummer

8

24 maart

2017

Open dag 22 maart
Afgelopen woensdag hadden wij tijdens de schooluren en ’s avonds open dag.
Overdag was het vrij rustig, maar ’s avonds was het één en al bedrijvigheid in school.
Wat een verbondenheid en betrokkenheid met school. Er zijn door de kinderen
prachtige ‘droom decors’ gemaakt en mooie foto’s. Vooral de pakes en beppes
keken verbaasd wat de kinderen hadden gemaakt en wat zij al aan kennis hadden
opgedaan over fotografie. De opbrengst van de gemaakte portret foto’s voor giro 555
is € 100,00.
Wat zijn wij trots op onze kinderen en onze school.
Langs deze weg willen wij alle mensen die mee hebben gewerkt aan het project en
de Open Dag, bedanken.
Onderhoudsmedewerker
Wij hebben een nieuwe onderhoudsmedewerker, Dik Poelakker uit Reduzum. Hij is
op de donderdagen op It Kruirêd. En fijne tijd bij ons Dik!
MR
In de MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting, Rita v.d. Meulen en Gonnie
Hoekstra. De directeur is adviserend.
De twee ouders die momenteel in de MR zitten zijn Frieda Kuipers en Eelke de Vries. In de
MR worden onderwerpen zoals formatie, schooltijden, begroting besproken.
In de MR blijf je op de hoogte wat er allemaal afspeelt op school. Je kunt erover meepraten
en beslissen.
Volgend schooljaar (2017/2018) zit Frieda Kuipers voor het laatst in de MR, dan heeft zij
geen schoolgaande kinderen meer op It Kruired.
Dan zijn wij weer op zoek naar een nieuw MR lid. Het is een leuke functie en je hebt ook echt
wat in te brengen over het beleid van de school.
Het is een openbare vergadering, dus hierbij is iedereen uitgenodigd om een keer aan te
schuiven bij een vergadering. Je kunt bijvoorbeeld ook een keer gaan proefdraaien.
De eerstvolgende vergadering is 10 mei 2017.
Namens de oudergeleding van de MR, Frieda

Oud Papier
Eelke Kuipers is de papiercoördinator van It Kruired. Volgend jaar gaat zijn zoon naar groep
8. Dit is dan het laatste schooljaar (2017/2018) dat Eelke actief is als coördinator.
Wat doet de papiercoördinator allemaal.
- Je stelt de data vast van het oud papier.
- De data moeten worden doorgegeven aan de Omrin, Gemeente Tytsjerkstradiel
en It Kruirêd.
- De Omrin zorgt dan voor de papiercontainers
- Er wordt 11 keer per jaar oud papier opgehaald, met uitzondering van de zomervakantie
- In de zomer/lente wordt er op de donderdagavond oud papier opgehaald en in de
herfst/winter op zaterdagochtend.
- De indeling van de oudpapierrijders wordt geheel door de coördinator gedaan
- De coördinator staat ook altijd bij de container.
Wij hopen dat iemand zich geroepen voelt om deze taken over te gaan nemen. Degene kan
zich melden bij school of bij Eelke zelf.
Je mag als nieuwe coördinator zelf het oud papier opnieuw inregelen. Bepaalde dingen
staan vast, maar zoals bv. bij de oudpapiercontainer staan, kan misschien ook anders
worden ingeregeld.
NB. Het komt de laatste tijd veel voor dat
iemand vergeet om te rijden. Dit wordt dan
wel ter plekke opgelost, meestal rijdt Eelke
dan zelf, maar dit is niet de bedoeling.
Kijk even op het overzicht wanneer je moet
rijden. Als het niet lukt, probeer dan met een
ander te ruilen.

Klussenochtend zaterdag 8 april
Van de ouderraad:
De schoolomgeving “fersuterd”, ziet er steeds slechter uit.
Daarom houden wij op zaterdagochtend 8 april een klussenochtend.
We vragen alle ouders om mee te helpen!
We beginnen om 9 uur.
Ook de nieuwe onderhoudsmedewerker Dik is aanwezig om te helpen.
Voor materiaal wordt gezorgd.
Welke klussen? Hierbij foto ’s van de klussen.
Watertafel:
verrotte
bovenrand
vervangen en
opnieuw
schuren en
schilderen.

Plein rondom de boom ophogen met zand ui de zandbak. Bankjes opnieuw plaatsen en
herbestraten.

Twee nieuwe palen bij de composthoop in de
grond slaan.
Ook twee nieuwe palenrijen bij het kleuterplein
Ter vervanging van de bestaande verrotte rij.

Overschilderen van de bankjes om het plein en de rode rand langs de stoep voor niet
parkeren.

Voor koffie of thee met iets lekkers er bij wordt gezorgd.
U kunt zich vooraf opgeven bij de ouderraad of het personeel.
We hopen op een grote opkomst.
De ouderraad.

