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Luizencontrole
De luizencontrole na de aprilvakantie is op donderdag 4 mei. Wil u ervoor
zorgen, dat uw zoon/dochter geen gel in het haar heeft die dag?
Voorlopig vakantie rooster 2017-2018

Hierbij ontvangt u het voorlopig vakantierooster voor het nieuwe schooljaar.
Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie

23-10 t/m 27-10

Kerstvakantie

25-12 t/m 5-01 (22-12 vanaf 12.00 uur vrij)

Voorjaarsvakantie

26-02 t/m 2-03

Goede vrijdag en Pasen

30-03 en 2-04

Mei vakantie

30-04 t/m 11-05

Rond Hemelvaart

25-05 en 26-05

Pinksteren

21-05

Zomervakantie

23-07-t/m 31-08 (20-7 vanaf 12.00 uur vrij)

Hier komen nog vrije uren/dagen bij in verband met studie van het team. U
krijgt deze uren na instemming van de MR.
Vrijdag 26 mei

Vrijdag 26 mei, de vrijdag na Hemelvaartsdag zijn de kinderen vrij, dit stond
niet duidelijk op de kalender.

Rok zoek
Al enkele weken is onderstaande rok van
Anna Marije zoek. Zo’n beetje de hele
school is inmiddels doorzocht, maar de rok
is nog niet boven water.
Vandaar bij deze de vraag: Wie weet waar
deze rok gebleven is? Alvast hartelijk dank
voor de reactie!

Dorpsfeest 2017
Hallo allemaal,
Het is alweer bijna zover Het Dorpsfeest!!!
Op vrijdagmiddag 12 mei worden de kinderen rond 12 uur op het feestterrein
verwacht.
We gaan met z'n allen eten in de tent ( er hoeft GEEN lunchpakket mee naar
school) en na het eten hebben we nog een activiteit gepland.
Vanaf 14.00 zijn de kinderen weer vrij en kunnen ze opgehaald worden vanaf
het feestterrein. We hopen op mooi weer en een gezellige middag!!
Groetjes Marijke
Werkdruk in het onderwijs
Het zal jullie niet ontgaan zijn: het basisonderwijs staat flink in de belangstelling waar
het gaat om werkdruk en het krijgen van een belangrijke plek in het nieuwe
regeerakkoord. Ook de 'Facebookactie' waar het gaat om administratieve last en
werkdruk heeft veel publiciteit gekregen. Als bestuur en directie van OPO Furore zijn
we hier heel blij mee. Er moet een einde komen aan de financiële achterstelling met
bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs voor zowel personeel als materieel. We kunnen
als organisatie ook zelf zeker iets doen aan de administratieve last door voor de
scholen vast te stellen wat we wel willen vastleggen en wat niet (meer) hoeft. Dat kan
niet zomaar. Hiervoor is ook een visie nodig hoe we denken over onze
kwaliteitsbewaking en hoe wij op onze eigen manier gaan aantonen dat dit in orde is.
Volgend schooljaar pakken we dit thema op!!
Voor de duidelijkheid: we ondersteunen de 'facebookactie' als bestuur en directie. Dit
hebben we via de PO-raad ook laten weten; zij ondersteunt de actie ook.
Teunis Wagenaar Algemeen directeur OPO-Furore

Kindpakket T-diel Alle kinderen doen mee!
Het kindpakket geeft kinderen van 4 t/m 8 jaar de mogelijkheid om mee te doen aan
binnen-en buitenschoolse activiteiten. Ontdek de mogelijkheden de mogelijkheden
binnen het kindpakket en neem contact op via:
www.kindpakket.nl of via
info@leergeld-tdiel.nl of 06-53987057
Wist u dat het kindpakket er is voor:
 schoolreisjes
 schoolspullen
 zwemles (A diploma )
 contributies voor sportvereniging
 sportattributen
 culturele activiteiten zoals muziek-of dansles
 verjaardag box (o.a. taart, cadeautje, traktaties voor op school).

Verkeer voor school
Tijdens de klusjes ochtend is de stoeprand voor school (weer) opgeverfd in rood en geel.
Wij vragen u met klem hier niet te parkeren en ook niet tegenover deze stoeprand in
verband met de veiligheid van onze kinderen.
‘Meester’ Jon

Sinds vorige week maken kinderen van de middenbouw en bovenbouw kennis met
de computer van een andere zijde. Ze DOEN niet alleen maar spelletjes, ze MAKEN
nu zelf spelletjes. Ze leren dus
spelenderwijs programmeren.
Hiermee krijgen ze ongemerkt
meer vaardigheden in het
gebruik van computers, rekenen
en taal en wordt hun creativiteit
verder uitgedaagd. Op
dinsdagen en donderdagen
komt "meester" Jon langs om dit
te begeleiden. De reacties van
de kinderen zijn veelbelovend.

Sponsorloop
De klasse!kas heeft nog niet al het geld van de sponsorloop binnen, maar de
inkomsten liggen nu al rond de €1000,00! Het is overweldigend! Iedereen heel
hartelijk dank voor de medewerking en de gulle giften.
De besteding van het geld wordt enigszins aangepast. De kinderen hadden de wens
uitgesproken om met het geld hun plein te verfraaien (o.a. een springkussen en iets
grotere voetbalgoals), maar na overleg met Dorpsbelangen (er wordt gewerkt aan
een idee voor een pannakooi op het veldje en dat staat min of te meer haaks op het
tegelijkertijd aanschaffen van grotere goals) en het team (er vinden vernielingen
plaats op ons schoolplein) is er besloten het geld te besteden aan spullen voor
binnen èn voor buiten, mits die mee naar binnen kunnen worden genomen (o.a.
hockeysticks). Bovendien heeft de klasse!kas plannen om het schooljaar met een
gezellige dag gezamenlijk af te sluiten en wil zij hier een gedeelte van het geld in
steken.
U hoort later meer hierover.
Schoolshirts
Wat hebben we mooie, blitse, nieuwe schoolshirts, hè? Na gebruik tijdens
schoolvoetbal- en schoolkorfbaltoernooi graag gewassen weer inleveren.
Schoolkorfbaltoernooi
Op 10 mei vindt het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 plaats. De briefjes
kunnen tot uiterlijk 4 mei ingeleverd worden.
Ouderspreekuur
Woensdag 10 mei is er weer een ouderspreekuur van 15.00 tot 16.00 uur.
Laseractie
Onze verkeerscommissie heeft i.s.m. de politie een laseractie gepland op donderdag
11 mei. De actie wordt, o.l.v. de politie, door onze bovenbouwkinderen uitgevoerd
van 7.45 tot 8.30 uur 's morgens aan de Kijlstraweg.
Ouders, helpt u uw kind(eren) om deze dag vroeg(er) op te staan?
Verjaardagen
Juf Gonnie is op donderdag 18 mei jarig en meester Bert op zondag 21 mei. Ze
vieren dit gezamenlijk op vrijdag 19 mei.

Project ‘Sport en ontspanning’
Direct na de meivakantie, op maandag 1 mei, start er op It Kruirêd een gezamenlijk
project over sport en ontspanning. We starten deze dag met een 'workout' o.l.v. de
juffen Angela en Josina.
Verkeersexamen
Onze kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben de afgelopen weken deelgenomen aan
het gemeentelijke verkeersexamen en ... ze zijn allemaal geslaagd! Zonder een
ander te kort te willen doen, willen we hier even één naam in het bijzonder
vermelden: Jochem van den Berg! Hij was zowel in het theoretische deel als in het
praktische foutloos! Super, Jochem!
En dat was nog niet alles. Vanochtend om
11.00 uur kwam wethouder Houkje Rijpstra
langs met de verkeers-wisselbeker.

Want It Kruirêd was dit jaar van alle
scholen in Tytsjerksteradiel de school
met de beste resultaten! Hulde voor
onze toppers!
Klussenochtend zaterdag 8 april
Heel wat klussen wachtten op noeste arbeid.
Met man, vrouw en macht werd er gewerkt.
Rondom de boom op het plein werden tegels
gelicht, wortels gekapt en banken opnieuw gezet
en tegels opnieuw bestraat.
De stoep langs school kreeg een verfrissende
geelrode rand.

Achter school werd een verrotte moestuinbak
vernieuwd.
De
waterbakken
werden
geschuurd. En
eerst ontdaan
van de zinken
bakken omdat het hout eronder moet drogen.
Twee nieuwe palenrijen in de grond bij het kleuterplein.
De compostbak kan met een nieuwe paal weer afgesloten.
De arenabanken werden onder hoge druk schoongespoten.
Op de foto ’s krijgt u een indruk van de werkzaamheden.
Alle ouders en
conciërge Dik heel
erg bedankt voor
hun grote inzet!

Tijdens de koffie
verzorgde de
oudervereniging een lekker puddingbroodje!

