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Maandag 18 juni kinderen vrij om 12.00 uur
Naar aanleiding van de 'ouderavond' van woensdag 13 juni heeft het team maandag 18 juni om
13.00 uur een gesprek met algemeen directeur bestuurder van Stichting OPO Furore Teunis
Wagenaar . De kinderen komen die dag om 12.00 uur uit school. Wij hopen dat ondanks dat het
'kort' dag is, u hier geen problemen van zult ondervinden in verband met de 'opvang' van
uw kind (eren).

Schoolfotograaf
Op ‘verzoek’ van ouders komt op woensdag 27 juni de schoolfotograaf.
Er is gelegenheid om van uw kinderen (ook de kinderen die niet op It Kruirêd zitten) een foto te laten
maken. Wanneer u hier gebruik van wilt maken willen wij u vragen om vanaf 8.15 aanwezig te zijn met
uw kinderen.
Marijke Havinga zal deze ochtend de fotograaf assisteren.

Contactavonden
Op maandagavond 9 juli en woensdagavond 11 juli zijn er contactavonden.
Naar aanleiding van de rapporten, die op 6 juli mee naar huis gaan.
Deze contactavonden staan op de kalender aangegeven.
Voor elke leerling is een kwartier uitgetrokken.
Mocht u op één van de avonden niet kunnen,
wilt u dat doorgeven aan meester Bert.
Hij houdt er dan rekening mee bij het plannen.
Het plannen vindt plaats op 23/24 juni, dus a.u.b. vooraf doorgeven.

vriendelijk groetend, Bert.

Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Wilt u even kijken of die van uw kind misschien nog thuis ligt
en 'm zo spoedig mogelijk (laten) inleveren? Dank hiervoor.

Werkmiddag
Woensdagmiddag 27 juni zijn de kinderen vanaf 12.00uur vrij i.v.m. een werkmiddag van het team.
Sportdag 26 juni
Op dinsdag 26 juni vindt de sportdag plaats op de sportvelden in Oentsjerk. De onderbouw heeft een
eigen programma dat begint in de loop van de ochtend en eindigt eind van de ochtend, de kleuters
gaan van tevoren naar school. Meester Bert zal de onderbouwouders hierover informeren. Voor de
middenbouw en de bovenbouw is er de hele dag een 'gemixed' programma met allerlei leuke
sportactiviteiten. We starten om 08:45 uur en eindigen om 13:45 uur om dan weer naar school te
fietsen. Doe sportieve kleding aan en neem ook fruit + lunch mee. Kinderen die uit Oentsjerk/Gytsjerk
komen mogen direct naar de sportvelden toe en kunnen hiervandaan ook opgehaald worden of zelf
rechtstreeks naar huis gaan. De rest verwachten wij rond 8:15 uur op de fiets op school, we fietsen
met zijn allen rond 8.30 uur die kant op!
BELANGRIJK! Om dit allemaal te realiseren hebben wij in totaal 7 vrijwilligers nodig die ons op de
sportdag komen helpen. U kunt bij een spel/sport staan of een groepje begeleiden. Aanmelden kan
bij juf Gonnie en/of juf Rita. En..... we zijn op zoek naar één sportieve vrijwilliger die die dag vanaf
07:30 uur zou willen meehelpen met de opbouw van de sportdag. Na de opbouw mag je direct naar
huis, maar je mag natuurlijk ook blijven. Alvast reuze bedankt en we horen graag.

