Nieuwsbrief. Nr 3 – 21 maart 2019.
Ouderavond.
Maandagavond, vanaf 8 uur, is er de afgesproken ouderavond, met o.a. de bespreking van het
inspectierapport, het plan van aanpak en de kennismaking met de nieuwe bestuurder Bas van
Loo. U heeft inmiddels de uitnodiging met de agenda en bijbehorende documenten gekregen.
We hopen u te mogen verwelkomen.
Team.
Juf Gonnie re-integreert op OBS De Wiksel in Houtigehage, het gaat, naar omstandigheden,
goed met haar. Over haar toekomst is nog geen duidelijkheid, van verdere ontwikkelingen
houden we u op de hoogte.
We zijn inmiddels bezig met het schooljaar 2019-2020, voor It Kruirêd is dit nu nog lastig
gezien alle tijdelijke aanstellingen, we hopen dat er snel duidelijkheid komt! Ook hier geldt:
zijn er ontwikkelingen dan laten we u dit z.s.m. weten. De eerste ontwikkeling leest u
hieronder….!
Beste ouders,
Na lang beraad heb ik besloten om met vervroegd pensioen te gaan. Die regeling is er niet,
maar betaal ik zelf.
Vanaf mijn verjaardag op 18 oktober heb ik vrij.
Dat maakt de weg vrij om nieuwe, jonge leerkrachten de kans te geven. Omdat ik de eerste
acht weken van het volgende schooljaar nog werk, zal de overgang vloeiend kunnen verlopen.
Er is tijd om de opvolger voldoende in te werken. Waarschijnlijk hebben we op 17 oktober dus
een feestje...
met vriendelijke groet,
Rita
Terugblik.
Op woensdag 13 maart was de afsluiting van het project “Kom op verhaal”. In de voorgaande
weken is er hard gewerkt aan dit onderwerp: lezen en voorlezen, zelf schrijven van een
verhaal en later erbij tekenen. We kijken er met veel plezier op terug. Tijdens de presentatie
waren er veel pakes en beppes, ouders en andere belangstellenden aanwezig.
Ook op die dag was de “Open dag”. Belangstellende nieuwe ouders konden komen voor een
rondleiding en om informatie in te winnen, al “bekende” ouders konden komen voor een
praatje en een bezoekje. Na de presentatie, zie hierboven, bleven nog vele (groot-)ouders en
ze kregen toen een rondleiding van de kinderdirecteur en de kinderen van de leerlingenraad.
Vooruitblik.
Dinsdag 9 april a.s. is er weer een koffie-namiddag, vanaf half vijf staan koffie en/of thee
klaar, belangrijke zaken kunnen we dan met elkaar bespreken.
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Op maandagmiddag 27 mei a.s. is er een vervolggesprek met de inspectie samen met de
bestuurder, beleidsmedewerker, team, intern begeleider en directeur. Enkele belangrijke
gesprekspunten zullen de voortgang op de school zijn, o.a. met het plan van aanpak, maar ook
de personele bezetting. Eind 2019 komt de inspectie terug voor een diepgaander onderzoek
met o.a. klassenbezoeken enz.
MR-vergadering.
Maandag 11 maart j.l. heeft de MR vergaderd, het verslag vindt u z.s.m. op de school website.
De e.v. MR-vergadering is woensdag 17 april, ’s avonds 8 uur in school. Heeft u zaken die
door de MR besproken moeten worden, geeft dit dan door aan Annalys Zijlstra of Jinke
Stoker. Bovendien zijn alle M.R.-vergaderingen openbaar, u mag dus ook gerust komen om
de vergadering bij te wonen.
Het vergaderschema ziet er tot de zomervakantie als volgt uit:
- Woensdag 17 april
- Dinsdag 21 mei
- Dinsdag 25 juni
Kinderdirecteur en leerlingenraad.
Een belangrijk agendapunt bij de vorige bespreking was de hele situatie rondom de
moestuintjes. Onze onderhoudsman Rypke Sipma is er meteen mee begonnen en het ziet er nu
keurig uit. Nu het mooie weer op komst is kunnen de kinderen er weer mee aan de slag. Ook
hebben de kinderdirecteur en de leerlingenraad een belangrijke rol gespeeld bij de Open dag
van 13 maart j.l. Ze hebben de (groot)-ouders ontvangen en een rondleiding door school
verzorgd.
Activiteitenoverzicht maart/april 2019.
21 maart:
Nieuwsbrief maart
25 maart:
20.00u: Ouderavond
3 april:
Rûntsje Kruirêd
9 april:
16.30u: Koffie namiddag
11 april:
Nieuwsbrief april
17 april:
Rûnstje Kruirêd
17 april:
20.00u: MR-vergadering
18 april:
Oud papier
18 april:
14.00u: Start april-meivakantie
6 mei:
8.30u: Weer naar school. Luizen controle
27 mei:
Gesprek met de inspectie
19 juni:
De schoolfotograaf komt.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,
Pieter Oosterhof, interim directeur.
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