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Technics4U
De bovenbouw doet ook dit jaar weer mee aan techniekproject Technics4U. Het project
bestaat uit een techniekmanifestatie voor basisschoolleerlingen op 23 juni bij
Electrabel in Burgum en bedrijfsbezoeken voor leerlingen en ouders op 24 juni. `
In onderstaande brief wordt een en ander uitgelegd. Wij zijn ingedeeld in groep A van de
middaggroepen, van 11.15 tot 14.00 uur. We zullen dus op z ’n vroegst om ongeveer 14.30
uur terug bij It Kruirêd zijn!
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind neemt, samen met de klas, deel aan techniekpromotieproject Technics4U.
Technics4U is bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs uit groep ( soms ook groep 6 en
8) 7, leerkrachten en ouders.
Het project bestaat uit een techniekmanifestatie voor basisschoolleerlingen op 23 juni bij
Electrabel in Burgum. En bedrijfsbezoeken voor leerlingen en ouders op 24 juni.
De manifestatie draait om zien, doen en denken over techniek:
zien : vier korte, pakkende en informatieve films over techniek;
doen : zelf een werkstuk maken en technische handelingen verrichten;
denken
: een quiz over techniek.
Op vrijdag doorlopen de leerlingen een programma bij Electrabel. De leerlingen worden
ingedeeld in groepen en doorlopen een afwisselend programma dat geleid wordt door één of
twee deskundige presentatoren. (V)MBO-leerlingen begeleiden de basisschoolleerlingen bij
het maken van een werkstuk en helpen bij de organisatie van de quiz. Iedere leerling krijgt aan
het einde van deze dag een koffertje met daarin waardebonnen die op de open dag bij de
deelnemende technische bedrijven kunnen worden ingewisseld voor een leuk stuk
gereedschap voor in het koffertje.
Op 24 juni openen de volgende bedrijven hun deuren voor de leerlingen en hun ouders:
-

BSB Staalbouw

SUMAR

-

Noppert Beton

SUMAR

-

De Boer kraanverhuur

SUMAR

-

De Hoop Installaties

BURGUM

-

Friesland Reclame

BURGUM

Bij bovenstaande bedrijven bent u tussen 10.00 en 14.00 uur van harte welkom. U en uw
zoon/dochter krijgen rondleidingen en kunnen deelnemen aan activiteiten. Aan het einde van
het programma mogen de leerlingen hun waardebon inwisselen voor een stuk gereedschap.
Neem het koffertje met de waardebonnen dus mee!
Het initiatief voor Technics4U vindt zijn basis in het lokale samenwerkingsverband tussen
scholen en technische bedrijven. Wij zijn van mening dat technologie al in de basisschool
onder de aandacht gebracht moet worden. Wij willen ons daarvoor actief inzetten. Technics4U
is een activiteit die direct aansluit bij deze wensen.
Technics4U heeft een aantal unieke kenmerken:
het technisch bedrijfsleven doet mee;
leerlingen en hun ouders worden er bij betrokken;
er wordt een grote groep leerlingen bereikt;
het project kan worden ingebed in bestaande techniekactiviteiten van het
basisonderwijs;
actieve betrokkenheid van (V)MBO-leerlingen en docenten.

Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefgroep “Technics4u”,
Annette de Pool (OPO Furore) en Adelien Buruma (PCBO Tytsjerksteradiel)

Rapporten en contactavonden
De contactavonden vinden dit jaar plaats op maandagavond 10 en woensdagavond 12 juli
(niet meer voor groep 8!). Bert maakt een schema. Ouders die op een van de avonden
beslist NIET kunnen, moeten dit vóór 30 juni aan Bert doorgeven.
Alle rapporten zijn nog niet ingeleverd. Kijkt u alstublieft eventjes of die van uw kind nog thuis
ligt en lever hem z.s.m. in bij de leerkracht van uw kind.

Freerunning bovenbouw
Op initiatief van onze gym stagiair Peter gaat de bovenbouw de komende weken twee maal
te ‘free runnen’ in Oentsjerk, op woensdag 21 juni in de sporthal en op woensdag 28 juni op
het veld, beide keren van 10.00 tot 11.20 uur (denk dus goed aan het meenemen van
binnen- òf buitenschoenen!). Gonnie wil graag dat de kinderen beide dagen op de fiets op
school komen.

Toernooi pannakooi
De pannakooi achter school op ons voetbalveldje is een groot succes. Bij genoeg deelname
wordt er op woensdag 21 juni tussen 14.15 en 15.15 uur een toernooitje georganiseerd.
Daarna wordt de pannakooi weer afgebroken.

Gezamenlijke sportdag 30 juni
Vrijdag 30 juni hebben ‘De Opstap’ en ‘It Kruirêd’
voor het eerst een gezamenlijke sportdag.

De kinderen worden die dag om 8:30 uur verwacht
bij de sportvelden in Oentsjerk en kunnen om
11:45/12:00 uur daar ook weer opgehaald worden.

Het is de bedoeling dat de kinderen in hun sportkleding komen, zodat ze geen tijd kwijt zijn met
omkleden.
Om 8:45 uur is er een warming up met alle kinderen.

Programma groep 1 en 2:
groep 1 en 2 van de beide scholen zijn gemixt in 7 groepen van 5 of 4
kleuters. Zij doen 10 spelletjes op een apart veld. Elk spel duurt een
kwartier. Ouders begeleiden de groepjes langs de spelletjes. Vijf
spelletjes in de eerste ronde en vijf in de tweede ronde. De spelletjes
zijn: gooi de stapel om, eten op het bord, gooi de ring, red de bal, huisje
verwisselen, ballonnendans, slangenmens, mand bewaker, lepelen en
doel schoppen.

Programma groep 3 t/m 8:
de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn verdeeld in teams van 9 à10 kinderen.
It Kruirêd heeft dus 3 teams. Elk team wordt begeleid door een ouder (Wynanda, Lydia, Annelys).
Er zijn 5 sportonderdelen: voetbal, korfbal, hockey, lijnbal en slagbal.
Er zijn 5 atletiekonderdelen: speerwerpen, sprint, hordeloop, bal gooien (kogelstoten),
verspringen.
Bij elke onderdeel staat een ouder/begeleider. (3 ouders van It Kruirêd).
Elk onderdeel wordt 10 minuten gespeeld, daarna zijn er 2 minuten om te wisselen.

De eerste ronde van 5 onderdelen start om 9:00 uur, de tweede om 10:20 uur.
Om 10:00 uur is er pauze met ranja + wat lekkers. Alleen wanneer u het nodig vindt, kunt u uw
kind nog extra drinken en/of eten meegeven. Bijvoorbeeld wanneer het een erg warme dag wordt
is extra drinken (water) zeker nodig.
Om ca. 11:30 wordt de sportdag afgesloten met een ijsje.
Voor de Kruirêdkinderen begint daarna het weekend.

Wanneer de weersverwachtingen slecht zijn gaat de sportdag niet door. U hoort dat op
donderdag: let daarom die dag op uw mail en facebook.
NB.: Er is die dag dan ‘gewoon’ school van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Er is helaas geen mogelijkheid om de sportdag in dat geval te verzetten naar een later tijdstip.
OPROEP SPORTDAG!
Wij zoeken nog 2 ouders om te helpen bij de onderdelen sprint en hordenloop. Wie o wie !!
Bovendien vragen we nog één of twee ouders, die materiaal van ‘It Kruirêd’ in hun auto mee
willen nemen op en neer naar de sportveld.

Klussen op It Kruirêd
In het voorjaar op 8 april is er een klussenochtend gehouden. Veel werk werd verzet, maar niet
alles kon worden afgemaakt. Hieronder twee grote klussen die nog gedaan moeten worden. Het
liefst voor de zomervakantie: de watertafel verven en repareren en de stenen bankjes verven op
het schoolplein voor de school. Hiervoor vragen we de hulp van ouders. Vooral bij de watertafel,
omdat conciërge Dik dit niet alleen kan.
Wie wil op een woensdag- of donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur Dik helpen met het
repareren van de watertafel en de watertank?
Dat kan op 21 of 22 juni, of op 28 of 29 juni.
Alstublieft zo spoedig mogelijk doorgeven aan Froukje, zodat Dik tijdig kan worden ingeseind op
welke dag hij moet komen omdat er ouderhulp is.
En wie willen de banken verven?

Activiteit?
Watertafel

Werkzaamheden om school
wat?

-verrot binnenwerk verwijderen
-zinkbakken herplaatsen
-wateruitlopen afkitten, zodat hout
eronder niet meer gaat rotten
-aluminium U-lijsten langs
bovenranden monteren
-zijkanten schuren en verven in
drie kleuren: elke bak een kleur
-waterton van de muur halen en
legen; van binnen reinigen
-gat van voren dichtmaken
-kraan onder ton monteren, slot
op de kraan maken
-boven op waterton gaas
aanbrengen om bladinloop tegen
te gaan
-waterton terugplaatsen aan de
muur.

Materiaal/
gereedsch
ap?
-Aluminium
U-profiel
lijsten, kit,
schroeven,
verf, etc.

Wie
vragen?

Wanneer?

Dik, maar
die heeft
wel hulp
nodig met
name bij de
waterton!

Voor de
zomervakantie;
liever zo
spoedig
mogelijk, kan ie
gebruikt
worden. De
houten bakken
moeten wel
goed droog
zijn, als de
zinken bakken
worden
geplaatst.

Ouders
voor het
verven

Stenen
banken
voor

Verven met alleen kleurenvlakken

Kwasten,
verf

Ouders
voor het
verven

NB.: nog een aparte oproep: Buiten hangen in de pauzes schommels of een zogenaamd
vogelnest om heerlijk in te heen en weren. Het volgelnest is stuk: er zit een groot gat in en
het kan niet meer gebruikt worden. Wie zou met touw het nets kunnen repareren? Het heeft
iets te maken met goed kunnen knopen! Opgeven a.u.b. bij meester Bert.

Schooljaar 2017-2018
Er zijn voor het nieuwe schooljaar enkele nieuwe ontwikkelingen op personeel gebied. Onze
intern begeleider Jacoba Hiemstra gaat op twee scholen werken (dit was nu drie). Lineke
Fokkema wordt nu weer intern begeleider op It Kruirêd, dit werk heeft Lineke ook eerder bij
ons op school gedaan. Daarnaast is Lineke één dag per week werkzaam voor de Maximus
kinderen en één dag op de Meander in Drachten voor meer-en hoogbegaafde kinderen.
Josina Liezenga zal op de donderdagen voor groep 1 en 2 staan, Bert de Boer is dan vrij. Op
de vrijdag staat zij voor groep 3,4 en 5, Rita van der Meulen is dan vrij.
Gonnie Hoekstra staat de hele week voor groep 6,7 en 8. Zij heeft zo nu en dan een vrije
dag. Op die dagen valt Josina in voor groep 6, 7 en 8.
Wij wensen iedereen veel plezier en succes in de ‘nieuwe’ situatie.
Extra vrije dagen voor de kinderen in verband met studiedagen en middagen van het
team
Afgelopen woensdag heeft de oudergeleding van de MR ingestemd met de volgende vrije
dagen en middagen:
Maandag 30 oktober: Personeelsdag OPO – Furore;
Maandag 9 oktober: Studie dag Next Level samen met het team van Thrimwalda;
Vrijdag 8 juni: Planningsdag 2018-2019.
Twee dagen, waarvan de datums nog niet bekend zijn. Wij willen samen graag naar een
E.G.O. congres.
Vrij vanaf 12.00 uur (buiten enkele vrijdagen voor vakanties): maandag 6 november,
maandag 29 januari en woensdag 27 juni.
*Op maandag 4 september krijgt u de schoolkalender waar alle belangrijke datums in staan.

Schoolfotograaf
Donderdag 6 juli komt de schoolfotograaf. Wanneer u wilt dat uw kinderen (ook die niet bij
ons op school zitten) samen op de foto komen moet u 8.20 uur aanwezig zijn. Wij starten dus
met de broertjes en zusjes. Wanneer u hier geen gebruik van maakt is dat ook prima. Er
worden die dag ook groepsfoto’s gemaakt.

Facebook
Sinds een aantal weken heeft It Kruirêd een facebookprofiel. Er is u door de MR
informatie gegeven en een vraag gesteld. Daarover is enige verwarring geweest. Wij
wilden u vragen of u er bezwaar tegen hebt dat uw kind op foto’s voorkomt.
Ouders die hun kind niet op de foto willen hebben mogen hun bezwaar meteen
kenbaar maken, anders gaan we gewoon op de ingeslagen weg voort. De eerste
reacties zijn positief. Ouders en oud-leerlingen mogen een vriendschapsverzoek
indienen.

