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Juf Gonnie
Dank
Ik wil hierbij alle ouders en kinderen die mij via kaartjes, e-mails of app-jes een hart onder de
riem hebben gestoken heel hartelijk bedanken. Het is zeer opvallend dat niet alleen
bovenbouwouders en -kinderen reageren, maar dat ik ook heel veel reacties van ouders en
kinderen uit de midden- en onderbouw krijg. Ik zie het als een teken van verbondenheid en
het doet me heel erg goed. Dat er zoveel mensen aan je denken en met je meeleven kun je
heel goed gebruiken als je zo'n K-bericht hebt gekregen.
Gisteren is er een begin gemaakt met de bestralingen in het Radiotherapeutisch Instituut
Friesland in Leeuwarden. Die zal ik dagelijks, 16 keer, moeten ondergaan. Dan is het al bijna
herfstvakantie. Zoals het zich nu laat aanzien hoef ik daarna geen extra behandelingen,
zoals chemo- of hormoontherapie, te ondergaan.
De afgelopen weken, tussen de operatie en de bestralingen in, ben ik zo nu en dan op
school geweest. Ik mis de kinderen, het lesgeven, de gesprekken met collega's en ouders.
Het contact en overleg met Iris is uitstekend. Ik zou het fijn vinden om ook de komende tijd
zo nu en dan even op school aan te kunnen komen waaien, maar dat hangt vanzelfsprekend
af van de mate waarin de bestralingen invloed op mijn functioneren zullen hebben. Dat blijft
dus nog even afwachten.
Met vriendelijke groet, Gonnie

Onderhoudsmedewerker
Met ingang van 1 november hebben wij een nieuwe onderhoudsmedewerker.
Dit is Rypke Sipma uit Gytsjerk. In de maand oktober wordt hij ingewerkt door Siebold de
Jong uit Drachten, die tijdelijk bij ons de klusjes doet.

Staking 5 oktober
U heeft hier al eerder bericht van gehad, maar donderdag 5 oktober is de school dicht.
Kinderzwerfboekenstation
Woensdag 4 oktober openen wij ons Kinderzwerfboekenstation. Kinderen kunnen hier een
‘eigen’ boek inleveren (mag in de bak) en mogen een boek meenemen uit het ‘station’ . Het
boek dat ingeleverd wordt komt later (met sticker in de kast) en kan door een ander
meegenomen worden.
Kinderzwerfboeken in Mûnein : alle kinderen moeten kunnen lezen!
Met al meer dan een miljoen zwervende kinderboeken krijgt Kinderzwerfboek, een
initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, echt voet aan de grond. Op OBS It Kruirêd
starten wij hiermee op woensdag 4 oktober.
Alle kinderen moeten toch kunnen lezen? Dit station is open op de dagen dat de
school open is van 8.15-14.30 uur. Dit station is niet alleen voor de kinderen van It
Kruirêd , maar ook voor andere kinderen uit het dorp of waar dan ook vandaan.
Kinderzwerfboek stimuleert lezen. Lezen is namelijk leuk, avontuurlijk én leerzaam. Hoe
meer kinderen lezen, hoe beter ze hun talenten kunnen ontwikkelen. 15% van de kinderen
verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand. Dat zijn er ruim 40.000 per jaar!
Kinderzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen.
Want zonder taalachterstand gaan ze een betere toekomst tegemoet.

Wat zijn zwerfboeken?
Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van kind naar kind.
Zwerfboeken
worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen,
Kinderzwerfboek-stations, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of
ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op
een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen er nog véél meer zijn!
Stuur boeken op een spannende tocht
Doe mee met Kinderzwerfboek, omdat alle kinderen moeten kunnen lezen! Duik in je
boekenkast en stuur boeken uit zwerven, zamel boeken in of start een Kinderzwerfboekstation. Hoe je dit kunt doen lees je op www.kinderzwerfboek.nl . Daar kun je ook zelf de
speciale zwerfstickers bestellen.
Team It Kruirêd

Fietscontrole
Op vrijdag 6 november is onze jaarlijkse fietscontrole. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind (eren)
die ochtend op de fiets naar school komt of meeneemt naar school. Wij starten meteen om
8.30 uur.

Schoolschaatsen
Vrijdag 17 november start het schoolschaatsen. Maandag 2 oktober krijgen de kinderen van
groep 3 t/m 8 een brief mee waar informatie staat over de schaatslessen. Wij gaan met de
‘gym bus’ naar Leeuwarden.

Schoolfruit
Wij gaan deelnemen aan het schoolfruit project. Dit houdt in, dat wij vanaf 15 november t/m
vrijdag 20 april voor drie dagen fruit hebben voor alle kinderen om in de pauze op te eten.
Het fruit wordt wekelijks op school afgeleverd
Op de woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de kinderen dan dus geen fruit mee
naar school.
Om dit fruit op te kunnen eten, moet dit gewassen en/of gesneden worden.
Hiervoor vragen wij uw hulp. Wanneer u wilt helpen (mag ook 1x per week) mag u dit
doorgeven via de mail of aan de leerkracht van uw kind. Er wordt een rooster gemaakt, zodat
u weet wanneer u mag komen helpen en (eventueel) kunt ruilen.

Nieuws uit de middenbouw
Na het thema ik en wij hebben we een contract gemaakt hoe we met elkaar om willen gaan.
Dat is door iedereen ondertekend. Ook is de leerstijl in kaart gebracht; op welke manier leer
jij het best? Hieruit vloeien gesprekken met het kind voort, waarin we vaststellen hoe het kind
optimaal kan werken.
We werken ook met projecten: een werkstuk over een onderwerp dat het kind erg
interesseert. De kinderen werken er aan, maar proberen ook dingen te organiseren. De een
maakt een animatie via programmeren, de ander vraagt zijn vader om met de brandweerauto
te komen en een derde regelt het dat haar pony bij school wordt gebracht, zodat ze die bij
haar presentatie kan laten zien.
Het project over gruwelijk eng is heel goed ontvangen en er wordt al veel over geknutseld,
gelezen en geschreven. We vermaken ons kostelijk en leren veel.
Bij de muziekles doet iedereen zijn/haar best en wordt er wat af gezongen en gespeeld op
het klokkenspel. De kinderen genieten ook van de judolessen!

Stagiair Peter Idema
Momenteel loopt Peter Idema op maandag en dinsdag stage in onze bovenbouw voor zijn
studie als onderwijsassistent. Peter is geen onbekende bij ons op school. Hij heeft eerder
stagegelopen bij Rita in de middenbouw en bij Erica in de bovenbouw. Peter werd echter
ziek en heeft daardoor zijn studie niet af kunnen ronden. Gelukkig heeft hij nu de draad weer
opgepakt. Hij moet nog een aantal opdrachten uitvoeren en probeert dat dit schooljaar in de
bovenbouw met succes te doen. We wensen Peter een goede tijd op It Kruirêd.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 oktober!

