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Oud papier

In de laatste MR vergadering is besloten dat alle ouders die kinderen op It
Kruirêd hebben ingedeeld worden voor de oud papieractie. Dit houdt in, dat
men minder vaak hoeft te rijden en wanneer u niet kun rijden dient u zelf voor
vervanging te zorgen. Wij zoeken ouders die het ophalen van oud papier
coördineren. Eelke Kuipers heeft dit jaren gedaan. Jente gaat na de
zomervakantie van 2018 naar het voortgezet onderwijs en dan stopt Eelke met
deze werkzaamheden. Het komende schooljaar zou Eelke één of twee
mensen in kunnen werken. De taken van de coördinator zijn: contact met de
gemeente, het oud papier rooster maken, contact met Omrin etc. Wanneer u
niet wilt/kunt rijden kunt u zich aanmelden voor de taak van coördinator.

Facebook
Op een nog nader te bepalen datum zullen wij ook een facebookpagina
hebben. Juf Rita en juf Lineke zullen zich hierover ‘buigen’. Wanneer u geen
toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s op deze facebookpagina willen
wij dit graag uiterlijk donderdag 1 juni schriftelijk van u ontvangen. Op de
inschrijfformulieren (nieuwe) van school staat dit nu ook vermeld.

Sportdag 30 juni
Dit jaar is de sportdag gezamenlijk met De Opstap, Oentsjerk. Onze stagemeesters
Peter en Oedsen (en misschien Jos) doen ook mee. Het vindt plaats op de
sportvelden in Oentsjerk. Volgende week is er overleg hoe de dag ingevuld gaat
worden. Dat wij daarbij ouderhulp kunnen gebruiken is wel zeker.
Wie wil ons die dag komen helpen? Graag doorgeven aan Bert of Lineke.
Sponsorloop
De sponsorloop ten bate van de klasse!kas heeft maar liefst € 1410,00 opgebracht!
In de bovenbouw is er uitgerekend dat dat ongeveer € 35,00 per kind is. Dat is nogal
wat! Alle ouders, pakes, beppes, opa’s, oma’s en opoes: hééééééél hartelijk dank uit
naam van de kinderen. We hebben met elkaar besloten dat het (i.v.m. vandalisme
om school) beter is dat er niets ‘vasts’ voor buiten wordt gekocht. Wel wordt er
gedacht aan de aanschaf van een aantal goede, stevige ballen en nieuwe
hockeysticks. Verder is groep 8 bezig met het plan om voor elke ‘bouw’ een robot
aan te schaffen. En….ze zijn bezig met plannen om geld te steken in een
gezamenlijke jaarsluiting. Wordt vervolgd.

