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Wat komt de natoer wer mooi ta libben! Nei sa’n mooie maatiidswike sprút 

alles yn de bermen út,de hynsteblommen en de pinksterblommen, 

koweblomkes,tongerblomkes en bûterblommen. Noch eefkes dan fljucht it 

piipkrûd ek omheech en sil it wer in prachtich gesicht wêze. Dan de fûgels en de 

ienen, wat in drokte mei nestkes en pyken. Ek yn de skoalle brûst it mei 

allerande aktiviteiten! 

 

Jorwert, Kultuerele Haadstêd fan de 

Greidhoeke! 

Jazeker! Dat is het thema waar we met alle kinderen van de school deze 

periode aan werken. Dit doen we samen en we werken daarbij in groepjes. We 

stellen vragen, veel vragen over wat we (nog) niet weten. 

We willen van alles weten en gaan dat onderzoeken. Alles over Jorwert: de 

cultuur,de kunst, de mensen, de geschiedenis, de natuur, de beroepen van de 

mensen vroeger en/of nu, de bewoners van toen en nu, de bijzondere dingen, 

alles wat we nog niet weten. 

Tegelijk wordt het zelf ontworpen en gemaakte  prentenboek van de groepen 1 

en 2 gepresenteerd! Kom allemaal kijken en luisteren! 

Op donderdagmiddag 26 april volgt een presentatie van en door alle groepen 

en worden alle ouders en/of verzorgers uitgenodigd te komen kijken en 

luisteren! We beginnen om 13.15 uur. 

 

 

 

Agenda: 

27 april; 

schoolvoetbal 

toernooi in 

Easterlittens 

27 april t/m 4 mei: 

Meivakantie 

10 en 11 mei: 

Hemelvaartsdag en 

vrijdag vrij 

13 mei: Moederdag 

21 mei: 

Pinkstermaandag 

4 juni: Schoolreisje 
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Naar het natuurmuseum 

Donderdag 12 april zijn we als opening van de themaweek naar het Fries natuurmuseum geweest. En dat was 

ontzettend leuk! We zagen het geraamte van een walvis, opgezette zeehonden, tijgers, en nog veel meer! En 

daarnaast was er allemaal informatie te lezen op kaartjes maar ook te horen op een tv of computer. We mochten 

fruit eten is een heel oud klaslokaal met bankjes 

waar inktpotjes in hoorden. En we gingen naar het 

grote grutto theater! Een hele tentoonstelling waar 

kinderen van alles en nog wat konden doen wat met 

de grutto te maken heeft. Deze tentoonstelling is de 

afsluiting van een heel themajaar van een aantal 

andere Gearhing scholen. 

Doutsen: “it leukste wie der werst hiel fier sjen kinst 

nei beneden yn it Grutto theater”.  
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Museumjeugduniversiteit - vanaf 11 maart 

Bij de MuseumJeugdUniversiteit van het Fries Museum & Tresoar 

volg je colleges over beroemde Friezen. Je verdiept je in de wereld 

van de visuele illusies die M.C. Escher creëerde en ontdekt wat 

deze illusies ons vertellen over de werking van ons brein. Je wordt 

ondergedompeld in de wereld van Piter Jelles Troelstra en je leert 

wie koning Redbad precies was. Het eerste college is al geweest 

maar je kunt nog instromen vanaf het tweede college.   

 

 

activiteiten meivakantie - 28 april t/m 5 mei 

In de meivakantie organiseert het Fries Museum allerlei 

activiteiten. Op 28 april kun je in de Taletún van Lân fan taal in de 

Prinsentuin gratis een leuke workshop volgen om 15.30 uur. Op 1 

t/m 4 mei kun je elke dag 2 workshops volgen in het museum. 

Volwassenen mogen ook meedoen! En op 5 mei kun je creatief 

aan de slag in de tent van het Fries Museum & Keramiekmuseum 

Princessehof op het Plein van de Vrijheid en in de Taletún van Lân 

fan taal.   

   

 

 

https://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=6affbb7308&e=a62f504aee
https://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=f2e44f3b18&e=a62f504aee
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De Koningsspelen 

Vrijdag 20 april waren de Koningsspelen! De kinderen van alle 

groepen  1 en 2 van ons onderwijsteam gingen naar Oosterwierrum 

en de groepen 3 t/m 7 gingen naar Mantgum. We begonnen met 

een lekker ontbijtje, en wat kunnen sommige kinderen dan veel 

eten!  Daarna de fitlala, een speciaal voor koningsdag geschreven 

lied met dans van kinderen voor kinderen. Daarna mochten de 

kinderen van groep 1 en 2 op zoek naar vossen! Vossen? Wolven? 

Nee, verkleedde juffen! En bij die juf kon je dan een spelletje doen. 

Als met al een geslaagde ochtend bij de  groepen 1 en 2.  

 

 

Bij de groepen  3 t/m 8 mochten de kinderen vooraf inschrijven op een sportclinic, en die werd daar dan gegeven. 

Het sportveld in Mantgum was druk bezet. Naast het veld waren groepjes kinderen aan het vissen. Een klein 

stukje buiten het dorp was het fierljeppen! Er was een heuse ‘stormbaan’ waar volop gebruik van werd gemaakt. 

We zagen korfbal, rugby, kaatsen, voetbal en nog veel meer. Heel leuk, erg gezellig en heel veel kinderen bij 

elkaar! Een prachtige dag met heel mooi weer! 

Alle ouders die op welke manier dan ook mee hebben geholpen, heel veel 

dank daarvoor!!! 
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Nieuwe shirts! 

Wat hebben we prachtige, nieuwe  sportshirts!! De Krunenstrobbe van Jorwert staat er maar goed op! Deze week 

met het schoolvoetbaltoernooi zijn de kids uit Jorwert van verre te zien. ( en ook vast te horen!) Wees er zuinig op 

allemaal, hier kunnen we jaren mee vooruit. Na een activiteit of een toernooi worden de shirts door de leerkracht 

of begeleider weer op school ingeleverd. Daarna gewassen door Anita. Bedankt AC en MR! 

 

 

Stop, hou op, dat wil ik niet! 

Op school wordt kinderen ‘Stop, hou op!’ geleerd om te zeggen als anderen iets vervelends doen, maar vaak is dit 

niet genoeg. Want soms luistert de ander niet en gaat hij gewoon door. 

Voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven, kan best lastig zijn. Je moet je bewust zijn van wat je vervelend 

vindt en dat ook durven aangeven op een handige manier. Kleuters hebben nog weinig inzicht in hun eigen 

gedrag en dat van anderen. Ze zijn op zichzelf gericht en daardoor zich niet altijd bewust van dat ze iets doen wat 

de ander niet leuk vindt. Daarom is ‘Stop, hou op!’ in het leven geroepen: je mag het altijd zeggen als je iets niet 

wilt. Een simpel zinnetje wat rijmt en goed te onthouden is. 
Een kind kan wel ‘Stop, hou op!’ zeggen, maar als het er onzeker bij staat, zachtjes praat en de ander niet aankijkt, 

zal het niet overtuigend overkomen. Het andere kind reageert op wat jouw kind uitstraalt. Daarom hebben 

onzekere kinderen ook meer kans om gepest te worden. Door hun onzekere gedrag geven ze anderen onbedoeld 

de boodschap dat ze makkelijk gekwetst kunnen worden. 

Het gaat er dus om dat je kind durft te laten zien dat het zelfrespect heeft en zichzelf serieus neemt. Dit oefen je 

regelmatig met kinderen die weerbaarder willen worden. Ze ervaren hoe de ander reageert als je onzeker je grens 

aangeeft of als je stevig staat, boos kijkt en duidelijk zegt wat je vervelend vindt. Hiervoor is het natuurlijk wel 

nodig dat je zelfvertrouwen hebt en weet dat je voor jezelf mag opkomen en hoe je dit kunt doen. 

 
 

http://www.apetrotsekinderen.nl/de-weerbaarheid-van-mijn-kind-vergroten/
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Bij het aangeven van je grens, gaat het om drie vaardigheden: 
 Stevig staan: doordat je kind stevig staat, laat het zien dat het zichzelf serieus neemt en niet zomaar dingen laat 

gebeuren die het niet wil. 
 Overtuigend kijken: als je kind half lachend roept dat de ander moet stoppen, heeft deze niet door dat je kind het 

niet leuk vindt. Als je kind iets vervelend vindt, kan het helpen om zijn wenkbrauwen te fronsen en streng/boos te 
kijken naar de ander. 

 Duidelijk vertellen wat je vervelend vindt: vaak geeft ‘Stop, hou op!’ niet voldoende weer wat je kind vervelend 
vindt en is het nodig om concreter te zijn: ‘Ik vind het niet leuk dat je me duwt, stop ermee!’. 
 
Hieronder vind je een aantal zinnen die jouw kind kan zeggen om de ander te doen stoppen: 
 

 ‘Het doet zeer als je in mijn oor schreeuwt, praat wat zachter’. 

 ‘Geef het terug, want ik was ermee aan het spelen’.  

 ‘Ik wil niet dat je voordringt, want ik ben nu aan de beurt’. 

 ‘Ik vind het niet aardig als je dat zegt, hoe vind je het als ik dit tegen jou zeg?’. 

 ‘Ik vind het vervelend dat je me steeds tikt, hou ermee op’. 

 ‘Ik vind het niet meer leuk en wil dat je stopt’. 

 

 

Schoolreisje! 

 

Maandag 4 juni is het zover… dan gaan we met z’n allen naar het…… 
DOLFINARIUM! 

 
De kosten voor dit schoolreisje zijn €31,50 per leerling, dit 
bedrag kan overgemaakt worden naar rekeningnummer: 
NL40 RBRB 0939 6052 36 t.n.v. G. Bouma Wartena (stichting 
activiteiten de Krunenstrobbe)  

 
 Verder info kunnen jullie in een brief lezen, welke vandaag 
wordt meegegeven.. 
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De brandweer 

Wij hadden 6 april les van Mike Hoekstra van de brandweer en eerst kregen we lessen en dat was wel leuk en 
daarna gingen we een filmpje kijken en daarna even kletsen en we hadden ook een testje met een ballon. 

Door Antsje 

Project 

We hebben een project op school over tippen. 

We kregen de opdracht om een interview te maken we gingen er heen om een afspraak te maken Ik en Sandra 
gingen er heen. Dat hadden we afgesproken een dag later kwam Sandra me ophalen toen gingen we vragen 
stellen. 

Ons groepje van het project: Sandra Auke, Asmat, Rob, Sytze en dit was mijn project verhaal. 

Groetjes Auke 

De nieuwste nieuwtjes 

Wij hebben op school schaak en dam toernooitjes. Dan moet je 
eerst kiezen wat je wil doen : schaken of dammen. Als je dat 
gekozen hebt moet je elkaar uitdagen om tegen elkaar te gaan. 
Wie dat wint gaat door na de tweede ronde enzovoorts…… Later 
zijn er 2 over. Dan komt er een finale en op het laatst is er van 
schaken een winnaar en van dammen. Bij schaken staan Fenna en 
Wietse Jochum in de finale en bij dammen zijn de meeste kinderen nog niet eens bij de tweede ronde ( dat komt 
ook omdat bijna iedereen meedoet met dammen). sommige zijn ziek of hebben geen tijd.   

Dit was het dan!!! 

van Ines 

Koningsspelen 

We gingen vrijdag naar de Koningsspelen. We gingen fietsen. Er waren kinderen uit allemaal dorpen: Uit Jorwert. 
Mantgum, Weidum, Wieuwert, Bozum en Oosterwierum. We dansen de fit lala Moen baait appel booter ham 
brood. komkommer Ik heb gevoetbald en rugby gespeeld en ook korfbal. Drie doelpunten ik hab gemaakt. IJsje 
heb ik gekregen van Frans Kingma . En daar na naar huis en ik was naar mij oma en ijsje ge eeten an ik hab met 
Leke ge speelt naar Lieke op trampoleene daar na naar huis. 

Van Roa. 
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