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LIO stage
Hallo allemaal!
Het zou best kunnen dat we elkaar op het plein, in de hal of tijdens het kerstdiner al hebben
ontmoet. Ik ben Angela van Wijk (21 jaar) en ik zal het komende halfjaar alle lessen geven
op maandag, dinsdag en woensdag in groep 3, 4 en 5. De kinderen en ik hebben al een tijdje
aan elkaar kunnen wennen omdat ik eerder ook al rekenlessen heb gegeven. Nu zal ik,
onder begeleiding van juf Rita, op maandag, dinsdag en woensdag voor de klas staan. Op
donderdag ga ik naar mijn eigen school (het NHL) en daar begeleiden ze mij bij het
afstuderen. Op vrijdag krijg ik dan tijd om mijn lessen van de volgende week weer voor te
bereiden op It Kruired. Ik kijk er erg naar uit om de kinderen een stapje verder te helpen in
alle leer- en groeiprocessen die zij doormaken. Leuk om te vertellen is dat ik voor de school
een klein onderzoek zal doen naar hoe we op onze school Next Level Learning kunnen
invoeren. Voor vragen of voor een gezellig praatje kunt u mij altijd benaderen.
Hartelijke groet,
Juf Angela

Rûntsje Kruirêd
De laatste tijd werden de voorstellingen bij Rûntsje Kruirêd een beetje voorspelbaar. Nog
steeds leuk hoor, maar niet meer verrassend of inspirerend.
Als leerkrachten hebben we dit besproken en besloten er iets aan te doen. In de
groepsvergaderingen gaan we het bespreken met de kinderen. Inventariseren wat er voor
nodig is om eens nieuwe dingen te gaan doen, elkaar op ideeën brengen. Nieuwe materialen
aanschaffen? Wat toneellessen volgen? Nieuwe afspraken maken?
Vandaar onze vraag aan ouders: heeft u ook een idee? Ouders maken ook deel uit van onze
achterban, de Kruirêdgemeenschap. Het zou erg leuk zijn u eens op het podium te krijgen.
Misschien kunt u iets voorlezen of een klein optredentje bedenken en uitvoeren met een
andere ouder/grootouder? Of misschien hebt u een vraag of opmerking, bedoeld voor
iedereen. Misschien kunt u met een groepje kinderen oefenen? Ze oefenen dinsdagmiddag
tussen 12.30 uur en 13.00 uur.
Zo kunnen we het nieuw elan geven en wordt Rûntsje Kruirêd weer sprankelend.

Open dag
Op woensdag 22 maart hebben wij onze jaarlijkse Open dag van 8.30-13.45 uur en ’s
avonds van 19.00-20.00 uur.
Zowel overdag als ’s avonds staan de deuren open voor nieuwe ouders, ouders van
kinderen die al op school zitten en andere belangstellenden.
’s Avonds worden naast ouders, nieuwe ouders en belangstellenden ook de kinderen
verwacht voor het afsluiten van ons Fotografie project.
Dit project past prima bij het gezamenlijke thema van OPO FURORE:

‘Onderwijs anders’
Toeterlessen door De Bazuin
Dit jaar krijgen de kinderen van de bovenbouw wederom een aantal 'toeterlessen' (op
bugels). De lessen worden gegeven door muzikanten van De Bazuin uit Oentsjerk en
worden gegeven op de vrijdagmorgen, van 11.15-12.00 uur. Ze starten op vrijdag 3 maart en
eindigen met een muzikaal optreden voor ouders en andere belangstellenden in de week
van 3 april.
Tennislessen
De kinderen van de bovenbouw volgen in het kader van Kies voor Hart en Sport twee
tennislessen. De lessen worden in de gymnastiektijden op de vrijdagen 3 en 10 maart
gegeven.
Verkeersexamen
De groepen 7 en 8 zullen dit schooljaar deelnemen aan het landelijk verkeersexamen. Het
schriftelijk examen vindt op school plaats op donderdag 6 april en het praktisch examen in
Gytsjerk op woensdag 12 april. Ouders, zorgt u ervoor dat de fietsen van de kinderen dan in
orde zijn? (Dit is overigens ook voor het schoolreisje in mei van belang!)
Ouderspreekuren
Na de afgelopen contactavonden is er weer de mogelijkheid om met de leerkracht van uw
kind in gesprek te gaan op de spreekuren van woensdag 15 maart en woensdag 12 april,
beide keren tussen 15.00 en 16.00 uur. De opgaveformulieren hangen bij de desbetreffende
lokalen.
Topotoets
De eerstkomende topografietoets van de bovenbouw gaat over
Noord-Holland en vindt plaats op woensdag 1 maart.
Fotostick
Na de vakantie ligt op de sjochtafel bij de kleuters de fotostick klaar voor alle ouders. Omdat
het de eerste keer dit schooljaar is, staan alle foto ’s vanaf augustus 2016 er op. U kunt ze
dan zelf thuis kopiëren.
Nieuwsbrief 11 van kwartiermaker Alie Klompmaker
Met deze Kruiend Nijs sturen we ook nieuwsbrief 11 van kwartiermaker Alie Klompmaker
mee. Alie is kwartiermaker voor naschoolse activiteiten voor de Trynwâlden. Deze
nieuwsbrief 11 geeft een gevarieerd aanbod van activiteiten en projecten. Kinderen
ontdekken en ontwikkelen hun eigen talenten! Zeker de moeite waard om lezen.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en zien elkaar weer op dinsdag 28 februari!

