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Re-integratie Gonnie
Het gaat goed met juf Gonnie. Vooral het lesgeven doet haar erg goed. Echter het vinden
van de juiste balans (arbeid/rust) in allerlei taken die naast het lesgeven veel energie vragen
neemt meer tijd. Juf Gonnie zal daarom met ingang van vrijdag 2 februari op de vrijdagen
voorlopig afwezig zijn. Juf Iris blijft haar vervangen in groep 6,7 en 8.

Staking 14 februari
Langs deze weg willen wij u alvast attenderen op de ‘Estafettestaking’ in het onderwijs.
Wanneer dit doorgaat is onze school op woensdag 14 februari dicht.

Streetwise vrijdag 9 februari
Vrijdag 9 februari is er een verkeersdag voor alle OPO Furore scholen in de Trynwâlden.
Via de nieuwsflits van uw kind (eren) heeft u daar over kunnen lezen.
Streetwise zijn ANWB verkeerslessen voor kinderen van 4 tot 15 jaar. De kleuters krijgen het
programma Toet Toet van 10.30 uur tot 11.20 uur. Vertrek van school om 10.15 uur.
De kleuters naar De Opstap in Oentsjerk voor het project Streetwise.
Tot nu toe hebben we twee ouders zich opgegeven voor vervoer. Er zijn 5 auto ’s nodig. Wil
wil/kan er nog meer rijden?

Rapporten inleveren
Wilt u , mocht er thuis nog een rapport zijn, dit zo spoedig mogelijk inleveren. Dan kunnen
wij het weer invullen!

Contactavond: verhinderd?
Vrijdag 16 februari krijgen de leerlingen van groep 2 tot en met 8 de rapporten mee. Op
maandagavond 19 en woensdagavond 21 februari zijn er de contactavonden op school.
Iedere ouder/ouderpaar praat 15 minuten met de leerkracht over hun kind.
Kunt u op één van beide avonden niet, wilt u dat vóór 10 februari doorgeven aan meester
Bert. Die maakt in het weekend van 10/11 februari de roosters.

Topotoets bovenbouw
De eerstkomende topotoets van de bovenbouw gaat over België en Luxemburg en wordt
afgenomen op maandag 5 februari.

Afscheid Peter Idema
In overleg met de mentor van Peter is besloten dat Peter stopt met zijn stage bij ons op
It Kruirêd. Dinsdag 30 januari komt Peter ’s middags nog langs om afscheid te nemen.
Wij bedanken Peter voor zijn inzet op It Kruirêd en wensen hem alle goeds voor de
toekomst.

Maandag 29 januari
Denkt u eraan, dat de kinderen maandag 29 januari om 12.00 uur vrij zijn!!

