Nieuwsbrief. Nr 5 – 23 mei 2019.
Uitlsag IEP-toets.
U heeft in een aparte brief de resultaten gelezen die behaald zijn door de leerlingen van groep
8. Iets om erg trots op te zijn en dat zijn we dan ook! Maandag a.s. is het vervolggesprek met
de inspectie, dat zien we nu met vertrouwen tegemoet. Er is in de afgelopen periode heel hard
gewerkt door iedereen die bij school is betrokken, dank daarvoor!
Enkele ouders stuurden nog een verontruste mail i.v.m. het nieuws rond een eventuele
verkeerde berekening van de eindscores, dat was echter niet van toepassing op onze kinderen.
Afscheid meester Bert.
Op donderdag 16 mei j.l. was het afscheid van meester Bert in It Mounehoekje. Een goed
georganiseerd feest dat druk werd bezocht, naar wij begrepen. Ook vanaf deze plaats danken
we meester Bert voor zijn jarenlange inzet voor de school. We wensen hem nog vele mooie
jaren bij zijn pensionering.
Afscheid juf Gonnie.
Dinsdag hebben we afscheid genomen van juf Gonnie tijdens een Rûntsje Kruirêd.
Aansluitend konden de ouders, die daar behoefte aan hadden, juf Gonnie bedanken voor wat
zij voor de kinderen en de school in de afgelopen vijftien jaar heeft gedaan. Het was af en toe
best emotioneel, bij kinderen, bij ouders maar uiteraard ook bij juf Gonnie, dat is volkomen
begrijpelijk. Dit geeft ook aan welke plaats juf Gonnie bij kinderen, ouders en team heeft en
wat zij voor hen heeft betekend.
Ook vanaf deze plaats wensen we haar veel werkplezier op De Vlinderboom in Drachten.
Team schooljaar 2019-2020
Gisteren heeft u de brief met de nieuwe teamsamenstelling gekregen. Nieuwe collega’s die
komen van andere scholen, deze nemen hun eigen ideeën en ervaringen mee naar It Kruirêd.
Juf Rita blijft nog tot de herfstvakantie en gaat daarna genieten van haar pensioen. De
Benoemings Advies Commissie gaat aan de slag met de zoektocht naar een directeur, is er
nieuws dan melden we dit z.s.m.
Nieuwe verkeersouder gevraagd.
De heer Taekema is gestopt als verkeersouder, Anne Boskma zoekt nu een ouder die deze
plaats wil innemen. U kunt bij hem, of op school, terecht voor meer informatie wat deze taak
inhoudt. Aanbevolen!
Nieuwe coördinator oud papier gevraagd.
De heer Sjouke Stoker heeft aangegeven, i.v.m. zijn drukke werkzaamheden, te willen
stoppen als coördinator oud papier. We zoeken dus iemand die deze belangrijke taak wil
overnemen! U kunt zich aanmelden op school.
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Dorpsfeest- bericht van de feestcommissie.
Op vrijdag 24 mei hebben we de schoolspelletjes, de kinderen lopen rond een uur of 12 naar
het feestterrein waar ze gezamenlijk gaan eten en daarna hebben we activiteiten voor de
kinderen. Ze hoeven dus geen lunch mee naar school!!! Om 14.00 zijn de kinderen weer vrij
en kunnen ze bij het feestterrein worden opgehaald. Trekt u uw kind(eren) kleren aan die vies
mogen worden?
We hopen op een gezellig feest!
Groetjes van de feestcommissie!
Tekenfund-actie.
We herinneren u nog even aan deze actie, u heeft hierover verschillende brieven gekregen.
We hopen dat u inmiddels actie hierop heeft ondernomen een webshop in te richten. Dit kan
nog tot 26 juni a.s. De opbrengst verdelen we over het goed doel, KIKA, en de klassekas! Van
harte aanbevolen!
Schilderbeurt voor de school.
In de zomervakantie krijgt de school binnen en buiten een schilder- en onderhoudsbeurt. Dat
betekent dat we beginnen in een fris en schoon gebouw!
Schoolfotograaf.
Op woensdag 19 juni komt Foto Koch langs voor de schoolfoto’s. In de bijlage vindt u alle
benodigde informatie, tijden, kleding, bestelling enz. Dus graag uw aandacht hiervoor.
Open lessen.
Op donderdag 20 juni organiseren we z.g. “Open lessen”. Vanaf half negen (tot ongeveer
kwart over negen/half tien) bent u welkom in de groep van uw kind om daar de dagelijkse
gang van zaken mee te maken. Collega’s geven les aan de kinderen, u kunt zien en meemaken
wat er zoal gebeurt. We hopen u te mogen begroeten.
MR-vergadering.
De e.v. MR-vergadering is dinsdag 25 juni, ’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 verslag van de vorige vergaderingen is te lezen op de schoolwebsite.
Kinderdirecteur en leerlingenraad.
Vorige week donderdag heeft de leerlingenraad met kinderdirecteur weer vergaderd. Er is o.a.
gesproken over het gebruik van handdoeken en papieren doekjes in de WC. De handdoeken
zijn door veelvuldig (en verkeerd) gebruik vaak nat en vies. Papieren doekjes worden niet op
de goede manier gebruikt, b.v. een hele stapel tegelijk en ze worden soms in de toiletpot
gegooid. Met de raad hebben we over oplossingen gesproken, in de groep is er over
doorgepraat, wordt vervolgd.
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Activiteitenoverzicht mei/juni 2019.
23 mei:
Nieuwsbrief mei
24 mei:
Dorpsfeest, kinderen doen vanaf 12.00u spelletjes
27 mei:
Gesprek met de inspectie
27-29 mei:
De bovenbouw is op schoolkamp
30-31 mei:
Vrije dagen i.v.m. Hemelvaart
3 juni:
Start van de toetsweken
6 juni:
8.30u: Koffieochtend
10 juni:
Pinkstermaandag: vrije dag
13 juni:
Oud papier
19 juni:
De schoolfotograaf komt.
20 juni:
“Open lessen”, vanaf 8.30u.
20 juni:
Nieuwsbrief juni
25 juni:
Werkmiddag; de kinderen zijn vrij vanaf 12 uur
25 juni:
MR-vergadering
De vetgedrukte data/activiteiten zijn anders, of niet, vermeld in de jaarkalender 2018-2019!

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