
        Nieuwsbrief                                                               
april 2017 

 
 

Adres: De Krunen 1 9023AG Jorwert                                    Tel. 0582519700  

           E-mail: krunenstrobbe@gearhing.net          Website: obskrunenstrobbe.nl 

 

De peaske dagen, it Peaskefeest, greidefûgels ( of net),kuiertochten, 

blommen, fosfaatregels, oanslagen, flechtelingen, Keningsdei, 

spannende fuotbalwedstriiden en sa kin ik noch wol eefkes trochgean. 

Allegeare yn de aprilmoannne, soms yn in hiel jier.Wa wurd dit jier 

fuotbalkampioen? Feyenoord krekt wol òf net òf toch wer Ajax? We sille 

it sjen. Elkenien giet wer op paad mei it mooie maaitiidswaar.By ús yn de 

tún plukt it blokfinkje plúskes út de skieppefacht om yn it neske del te 

lizzen. Minsken binne fleurich(er) no’t se wer mear nei bûten kinne en 

dan ek gesellich in terraske ‘pakke’. Yn skoalle binne we ek mei nocht 

dwaande mei rekkenjen, lêze, taal, sjongen en boartsjen. We wolle it 

skoalleplein mooier meitsje om te boartsjen en binne dwaande mei de 

plannen. Fijn dat der al âlders binne dy’t helpe wolle. 

 

 

Schoolfruit 

Het jaarlijkse project rond schoolfruit is afgelopen. In de week voor 

Pasen is het laatste fruit voor dit jaar gebracht.  

Vanaf deze plek willen we nog een keer de ouders die elke week fruit 

kwamen schillen/snijden/verdelen, heel hartelijk bedanken! 

Hoe we het volgende jaar verder gaan, is op dit moment nog niet 

helemaal duidelijk. Wel willen we dat dit fruitproject , in wat voor vorm 

dan ook, een vervolg krijgt. We houden jullie op de hoogte! We blijven 

natuurlijk zelf lekker fruit eten! 

Fruit is lekker en gezond! 

 

   

 

Agenda: 

21 april: 

Koningsspelen 

24-28 april: 

‘Mei’vakantie 

27 april: 

Koningsdag 

5 mei: 

Bevrijdingsdag  

10 mei: Route 8 

eindtoets groep 8 

22 mei: 

Schoolreisje groep 

1-4    

22-24 mei: 

Schoolkamp groep 

5-8 
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De schoolreisjes 

Waar gaan we ook alweer naartoe? De groepen 1,2,3 en 4 

gaan naar Aqua Zoo in Leeuwarden. Aqua betekent water, 

dus je zult er veel waterdieren zien. Zoo betekent 

dierentuin, dus er zijn vaste en zeker nog andere dieren. De 

emoe, dwerggeiten,de groene leguaan,ijsberen,stinkdieren, 

etc.Hieronder zie je een paar. Kijk alvast op de website van 

Aqua Zoo. 

       De Aziatische kleinklauwotter 

 De Chinese kraanvogel 

Op maandag 22 mei hopen we met een aantal auto’s naar AquaZoo te vertrekken. We zoeken nog 

ouders die willen rijden en eventueel de hele dag mee willen.  In Leeuwarden hopen we op stralend 

weer om de dag nog leuker te maken! Info over alle verdere  ‘inns en outs ‘ volgt.  

De groepen 5-8 gaan drie dagen op schoolkamp naar Oudemirdum im Gaasterland! Zij vertrekken op 

maandag 22 mei en hopen woensdag 24 mei weer thuis te komen. We verblijven in de trekkershutten 

op camping de Waps! Het programma voor die drie dagen volgt binnenkort.  
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De kosten voorAqua Zoo in Leeuwarden zijn: €15.50 pp 

Voor het schoolkamp in Oudemirdum is dat: €70.- pp 

Wil iedereen het geldbedrag z.s.m.overmaken op rekeningnummer: 

NL40RBRB0939605236 t.n.v. St activiteiten De Krunenstrobbe  

Alvast bedankt! 

 

Nieuws uit de school  

 

Anglia Exam 

At De Krunenstrobbe we work with Take It Easy as schoolmethod. 

Groups 5,6, 7 and 8 are taking the Anglia Exam. This test consists of 

several parts, including listening comprehension and writing skills. 

The introduction of the renewed Anglia examinations turned out to 

be a smooth operation. Recently, the children have made this test. 

The papers are now being processed for their return to Chichester 

HQ in England. We only have send the results 

 of our group 8. We expect results to be published on May 2017. We 

are very curious about the outcome. 

 

 

 

 

Kikkervisjes  

We hebben een paar nieuwe huisdieren! Via de school van Mantgum kwamen de juffen aan een aantal 
kikkervisjes. In beide klassen staat nu een bak met visjes, welke we moeten verschonen en voeren. Naar 
aanleiding van de kikkervisjes hebben we een hele leuke natuurles gehad, en weten we nu precies dat 
eerst de voorpootjes groeien, en dan de achterpootjes! Nu maar hopen dat er op een ochtend niet 
allemaal kikkertjes door de klas hupsen….  
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Elke dag zorgen de kinderen voor de kikkervisjes. Het water wordt van tijd tot tijd ververst, 
verstopplekjes op de bodem en zuurstofplanten worden toegevoegd en natuurlijk krijgen de kikkervisjes 
wat eten in de vorm van wat visvoer of komkommer. Tijdens een lang weekend of in de vakantie 
worden de kikkervisjes meegenomen door een kind om verder thuis verzorgd te worden. 
 

  

 

Buitengym. 

Gymlessen gaan vanaf 1 mei naar buiten en  vinden plaats op het sportveld. De gymlessen blijven op 

dezelfde dag, maar de tijd kan variëren. Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen dan hun 

buitensporttenue en schoenen bij zich hebben of deze dragen? 

 

Schoolvoetbal 

Het schoolvoetbaltoernooi in Easterlittens is op donderdag 27 april. Dit valt in de schoolvakantie. De 

kinderen hebben zich al gemeld, de teams zijn bekend. Het vervoer moet door de ouders zelf geregeld 

worden. De kinderen hopen dat er natuurlijk veel supporters zullen zijn! 

 

 

Keatse! 

Kaatsclinics door KF Hâld Moed voor de kinderen van de groepen 5-8 op het sportveld in Jorwert. Er 

wordt één les binnen gegeven en drie lessen buiten. De clinic wordt gegeven door Janny Yntema van de 

KNKB.  
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Schaapskooi 

Op dinsdag 2 mei gaan alle kinderen naar de schaapskooi in Mantgum. Dit is de start van een project 
rond de culturele hoofdstad in 2018.  
 

Week van het geld 
Van 27 t/m 31 maart was er de nationale week van het geld. Bij groep 5 t/m 8 zijn de rekenlessen in dit 
thema lesgegeven. Lessen over zakgeld, de eurolanden en valutaberekeningen werden afgewisseld met 
leuke videofilmpjes. De kinderen vonden het interessant en leerzaam, de lessen stonden dichtbij hun 
eigen leefwereld. 
 

Alles in 1  

De afgelopen weken hebben de leraren lesgegeven uit een nieuwe methode: Alles in 1 met als thema 
Nederland. In een eerdere nieuwsbrief is dit aangekondigd en uitgelegd. De vakken woordenschat, taal, 
Engels, muziek, drama, dans en beeldende vorming worden wekelijks aangeboden in dit thema. Vorige 
week was de laatste week van deze proefperiode. Samen zullen we gaan evalueren en volgt er een 
definitief besluit. 

           
Paaseieren zoeken  

Woensdag 12 april ging de school in het grasveld grenzend aan de noordkant van school op 
zoek naar de chocolade-eieren. Tussen de eieren lagen ook 3 echte eieren, verstopt in een 
voor verschillende groepen afgebakend stuk grasveld. De gelukkige vinder van een echt ei, 
kreeg een chocolade paashaas. Sandra van der Heide vond namens de bovenbouw het 
echte ei. Voor de kinderen die het echte ei niet vonden waren er in ieder geval 2 chocolade-
eieren na afloop. 

 
Iedere eerste vrijdag van de maand gaan we schoolbreed wat leuks doen, en op 7 april was dat samen knutselen. 

Er waren een aantal voorbeelden op het digibord te bewonderen, maar ook eigen paasknutsels mochten er 

gemaakt worden. Er werd druk geverfd, geknipt, geplakt en bovenal gekletst! 

 

Tevredenheidspeiling 

In een eerdere mail is al aangegeven dat er problemen waren met de mail naar de ouders en dat deze ook niet 

goed is ‘doorgekomen’. Mocht dit nu nog het geval zijn dan is dat heel vervelend. Wij zouden het fijn vinden 

wanneer alle ouders dit toch gaan invullen. Jullie mening doet ertoe! Daarom ligt er op school een papieren versie 

klaar. Deze is af te halen bij juf Gineke. 
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Nieuws uit de onderbouw 

De kleuters hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het thema “onze buurt”. Er werden huizen 

nagebouwd, geknutseld, straten gemaakt, wegen aangelegd, boeken gelezen, liedjes gezongen en nog 

veel meer. Nu gaan we verder met het voorjaarsthema: “groei en bloei”.  Daarnaast proberen we de 

kinderen van deze groepen meer verantwoordelijkheid te geven over hun planning. 

Dit doen we door een aantal werkjes per week verplicht te stellen, en daarnaast een aantal 

keuzewerkjes aan te bieden. Voorheen was het zo dat je altijd eerst moest starten met een verplicht 

werkje en dat je daarna een vrije keuze had. Sinds vorige week mogen ze, met behulp van ons, zelf 

bepalen hoe ze hun week inrichten tijdens de werklessen. Dus als zij maandag en dinsdag alleen maar 

keuzewerk hebben gedaan, dan moeten ze de rest van de week aan de slag met de verplichte werkjes.  

Wij sturen hier natuurlijk wel in, maar het is erg leuk om te zien hoe de kinderen dit oppakken. 

Groep 3 is heel hard bezig met het sneller leren lezen. Ze kennen alle letters en klanken, nu moeten ze 

"meters maken" zodat ze de woorden leren herkennen. Hoe meer ze lezen hoe beter en sneller dit gaat. 

Ook thuis kunt u hiermee aan de slag. Hoe? Door te lezen, elke dag 5 minuutjes helpt hier trouwens 

meer aan bij dan 1 x per week een half uur.  Voor de gemiddelde leerling een boekje op het AVI E3 (eind 

groep 3) niveau, want daar willen we naar toe voor de zomervakantie!  

Groep 4 zit weer helemaal in de tafels van vermenigvuldiging. In de les wordt dit ook steeds vaker 

behandeld en gebruikt. Het is dus belangrijk dat je de tafels kent. Daarnaast oefenen we ook nog altijd 

de splitsingen. Want als je weet dat 9 gesplitst kan worden in 3 en 6, dan weet je dat 90 gesplitst kan 

worden in 30 en 60. Als kinderen dit soort splitsingen en tafels goed kennen worden de sommen 

gemakkelijker!  
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Schooltijden voor de onderbouw 

 

In het schooljaar 2016-2017 hebben de MR, zwemcommissie en de directie van de school in 

samenwerking de schooltijden aangepast om het zwemmen, zoals dat in het verleden via school 

aangeboden werd, voor het dorp voort te zetten. 

De zwemcommissie heeft zich hard gemaakt om dit voor alle ouders van kinderen in de onderbouw van 

de school mogelijk te maken. De organisatie van en verantwoordelijkheid voor het zwemmen kwam zo 

buiten schooltijd in handen van de ouders van de zwemcommissie.  

Zoals wij daar als school tegenaan kijken hebben zij dat prima gedaan en organisatorisch verloopt het 

zwemmen goed. Onze complimenten voor de ouders die dit regelen. 

Toch is de zwemcommissie zelf tot de conclusie gekomen dat de combinatie van zwemmen en de 

schooltijden niet gelukkig is. Zij gaan voor schooljaar 2017-2018 zelf op zoek naar een nieuw geschikt 

tijdstip om het zwemmen te organiseren. 

In de laatste MR vergadering is met medeweten van de zwemcommissie besloten om in het schooljaar 

2017-2018 de schooltijden weer terug te draaien naar zoals ze voorheen waren. De onderbouw (de 

groepen 1, 2, 3 en 4) gaan weer de gehele donderdagmiddag naar school en de vrijdagmiddag is voor 

deze groepen vrij.  

De zwemcommissie zal in april gaan praten met het zwembad over andere tijden om met de kinderen 

vanuit het dorp gezamenlijk te gaan zwemmen. Wanneer hier een nieuw voorstel over is, dan kunnen 

ouders zelf besluiten of ze willen aansluiten bij de nieuwe opzet van het zwemmen.  

 

 

 


