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Verwijderen waterbak
De waterbak achter bij de kleuters wordt binnenkort verwijderd. Deze bak voldoet niet meer aan de
veiligheidseisen van deze tijd en is als speeltoestel niet goedgekeurd. Het regenwater wat gebruikt
wordt voor het spelen met deze bak is vaak sterk vervuild (uitwerpselen van o.a. vogels).
Blij-Dat-Ik-Glij abonnement
Ieder gezin ontvangt vandaag informatie voor het kopen van een Blij-Dat-Ik-Glij abonnement. U krijgt
dit aanbod, omdat wij als school deelnemen aan het schoolschaatsen. Wanneer u hier gebruik van
wilt maken willen wij graag uiterlijk 10 oktober uw aanvraag ontvangen, zodat wij tijdig de
abonnementen kunnen bestellen.
Klassenavond, woensdag 19 september
Woensdagavond 19 september vindt er een klassenavond voor ouders plaats op It Kruirêd. Per groep
wordt er door de betreffende leerkracht(en) informatie gegeven over het lopende schooljaar. Gonnie
geeft bovendien informatie over de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. U bent
allen van harte welkom op deze avond. De indeling van de avond ziet er als volgt uit:
19.00-19.30 uur Bovenbouw door Gonnie
19.30-20.00 uur Aansluiting primair-voortgezet onderwijs door Gonnie
20.00-20.45 uur Middenbouw door Rita en Josina
20.45-21.30 uur Onderbouw door Iris en Josina
Startgesprekken, maandag 8 en woensdag 10 oktober
We willen dit schooljaar op It Kruirêd startgesprekken met ouders voeren. Het doel hiervan is een
goede start van het schooljaar voor uw kind en een goede samenwerking tussen school en ouders,
op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we delen in het belang van uw kind. Dit
zouden wij ook zgn. omgekeerde oudergesprekken kunnen noemen, omdat u als ouders kunt
vertellen wat u belangrijk vindt met betrekking tot uw kind. U kunt hierbij denken aan wat uw kind
leuk vindt om te doen, leuke eigenschappen, waar uw kind goed in is, waar het moeite mee heeft,
hoe het thuis is, omgang met tegenslag, nieuwe ontwikkelingen en wat vindt u belangrijk dat school
moet weten over uw kind. Kortom: alles in het belang van de ontwikkeling van uw kind.
We hebben steeds 20 minuten per ouderpaar ingepland op maandag 8 en woensdag 10 oktober,
beide keren tussen 16.00 - 18.00 uur èn tussen 19.00 - 20.00 uur. Op maandag 1 oktober worden de
uitnodigingen verstuurd. Als u verhinderd bent op een van beide data of een voorkeur voor een
bepaalde dag en/of tijd heeft, kunt u dit vóór maandag 1 oktober kenbaar maken bij Gonnie. Daarna
wordt het rooster opgesteld.

Ook de bekende contactgesprekken n.a.v. de rapporten en de toetsen (in februari en in juni) willen
we anders gaan aanpakken. We willen dit nl. graag in een driegesprek laten plaatsvinden: kindouders-leerkracht. De data staan reeds op de schoolkalender aangegeven. Ook dan hebben we tijd
ingeruimd tussen 16.00 en 20.00 uur. Hier komen we in een later stadium op terug.
De spreekuren die u van ons gewend bent, komen door deze nieuwe opzet te vervallen. Daarom is
het van belang dat bij de oudergesprekken in oktober af wordt gesproken wat er dit schooljaar nodig
of wenselijk is qua contactmomenten tussen school en ouders/kind. Hiernaast is het natuurlijk ten
allen tijde mogelijk een gesprek bij de leerkracht van uw kind aan te vragen als daar behoefte aan is.
Deze behoefte kan ook van de kant van de leerkracht komen.
Was
De verkleedkleren die gebruikt worden tijdens Rûntsje Kruirêd zijn dringend aan een wasbeurt toe.
We willen dit in verschillende 'pakketjes' laten doen. Wie o wie wil thuis een keer de wasmachine ex
laten draaien t.b.v. onze verkleedkast?
Rapporten
We willen de rapporten graag weer verzamelen. Wilt u deze meegeven aan uw kind?

