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Re-integratie Gonnie
Ik ben afgelopen week voor de 'driemaandelijkse' controle naar het ziekenhuis geweest en
het ziet er allemaal goed uit! Ik heb nog wel wat conditieproblemen en daar moet ik dus hard
mee aan de slag. Ook is er de afgelopen weken duidelijk geworden dat een en ander een
zeer nadelig effect op mijn diabeteswaarden heeft gehad, met als gevolg meer medicatie.
Toch overweegt het goede gevoel en in overleg met Froukje worden het aantal dagen en het
aantal uren per dag dat ik op school ben uitgebreid. Tot nu toe gaf ik vaak aan kleine
groepjes les, maar vanaf nu sta ik ook steeds meer daadwerkelijk weer voor de hele klas. Na
de kerstvakantie zal dit steeds meer het geval zijn.
Een heerlijk gevoel! Iris blijft de komende maanden nog wel en helpt mij bij de organisatie èn
de inhoud. We ervaren onze samenwerking als heel 'noflik' en waardevol. Ook dat geeft een
goed gevoel. Ik wens jullie allen fijne feestdagen en een heel gezond 2018.
Gonnie

Schoolschaatsen
Afgelopen vrijdagen hebben de kinderen van de midden- en bovenbouw schaatsles gehad in
de Elfstedenhal in Leeuwarden. Wat kunnen ze het inmiddels al goed. Op vrijdag 15
december is de laatste schaatsles en deze zal worden ingevuld door een ‘Elfstedentocht’ te
schaatsen in de hal. Vrijdag 22 december is er geen gym noch school ’s middags want om
12:00u die dag hebben alle leerlingen kerstvakantie.

Robots in de klas
Kinderen uit de bovenbouw hebben samen met meester Jon een Meccanoid robot in elkaar
gezet. Met deze klus zijn de kinderen enkele weken bezig geweest. Nu de techniek achter de
rug is gaan we ons richten op het programmeren van de robot. We kunnen hem trucjes en
commando’s aanleren.

Bouw je eigen website!
Groep 7 gaat de komende tijd leren hoe zij een eigen website kunnen maken, dit leren zij
van meester Jon. De leerlingen hebben eerst een idee uitgewerkt over een eigen website,
sommigen hebben hun ideeën gebundeld en bouwen een ‘webshop’! Na deze aanloopfase
gaan ze dan echt van start met coderen, programmeren en het bouwen van een inhoud en
lay-out.

Kerstfeest 2017

KRUIRED-KERST 2017
Aan de ouders/verzorgers van de Kruirêd-kinderen,
Enige jaren geleden hebben we op school afgesproken dat we het ene jaar een
‘groot’ Kerstfeest vieren (in het jaar zonder musical) en het andere jaar een
‘intiem’ Kerstfeest (in het jaar mèt een musical). Aangezien we dit jaar in april
een musical organiseren, is dit jaar een 'kleintje kerst' aan de beurt.

KERSTONTBIJT en RUNTSJE KRYST
Woensdag 20 december willen we (team en OV) het jaar 2017
samen met de kinderen afsluiten met een gezamenlijk ontbijt.
Omdat dat het leukst is als het nog een beetje donker is,
willen we deze dag al om 8.00 uur met dit ontbijt starten.
Op de gebruikelijke tijd, dus van 13.00-13.45 uur, vindt er een speciale
kersteditie van Rûntsje Kruirêd plaats, het zogenaamde 'Rûntsje Kryst'.
Hierbij zijn ouders, pakes, beppes, opa's en oma's van harte welkom!
De kinderen hoeven geen bord, bestek e.d. mee te nemen, want de OV heeft voor
iedereen eetgerei aangeschaft.
Vrijdag 22 december is de laatste schooldag van 2017.
Dan begint om 12.00 uur de KERSTVAKANTIE.

Sport-en spelinstuif

SPORT- EN SPELINSTUIF
Donderdag 4 januari (Kerstvakantie)
van 13:30 tot 15:30 in de Hege Wâlden te Oenkerk!!!!
Voor basisschoolkinderen groepen 3 t/m 8
(kinderen uit groep 1 en 2 mogen ook deelnemen, maar onder toezicht van eigen
ouders)
Deelname is gratis en je hoeft je niet op te geven.Kom je ook?!
In de sporthal zijn allerlei verschillende verenigingen waarbij je kan aansluiten.
Je kunt elk moment langskomen en zelf uitkiezen wat je wilt doen.
De gemeente wil het sporten en bewegen van kinderen stimuleren.
Sportkleding en zaalschoenen verplicht
Voor meer informatie: www.sportindewalden.nl of mail: bedrs@hotmail.com
‘High Five’ is de sportstimulering van de gemeenten
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed, maar vooral gezond

2018

