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Dit is alwer de lêste nijbrief fan dit jier 2017! De tiid hâldt gjin skoft. Sa 

op de drompel fan it nije jier sille we efterom sjen en komme wille èn 

fertriet foarby. Tagelyk wolle we ek wer foarút sjen, wat sil der allegeare 

barre yn it nije jier? Wurd it spannend? Moetsje we nije minsken? Hoe sil 

it aanst wêze yn de nije gemeente? Hoe komt it mei ús ûnderwiis?  

It team en de bern fan de Krunenstrobbe winskje elkenien,  

In sûn en leafdefol nijjier ta!! 

Een gezond en liefdevol nieuwjaar!! 

A healthy and a loving new year!! 

 

 

Gemeentelijke herindeling en onderwijs 

In de Leeuwarder courant van 18 november heeft u kunnen lezen dat 

alle partijen rondom het onderwijs in westelijke deel van Friesland 

opnieuw bijeengekomen zijn voor het tweede ‘Jellumer beraad’. De 

scholenkoepels (waaronder Gearhing), gemeentes, provincie en het 

ministerie hebben in dit overleg samen gekeken naar het rapport ‘Goed 

en bereikbaar onderwijs’.  

Uitgangspunt is een rekenmodel waarin aantallen leerlingen per school 

en geldende- en mogelijke gemeentelijke opheffingsnormen uitgewerkt 

zijn in een aantal scenario’s. Er wordt omschreven wat er mogelijk is 

wanneer er bepaalde opheffingsnormen vastgesteld worden. Het zou 

bijvoorbeeld gunstig zijn voor de scholenkoepels op het platteland 

wanneer de gemeente Leeuwarden in navolging van de gemeente 

Súdwest Fryslân een gesplitste opheffingsnorm (plattelandsnorm / 

stedelijke norm) zou gaan hanteren. Voor de scholen in Leeuwarden zelf 

zou dit echter ongunstig zijn. 

Conclusie is, dat er vooralsnog geen scenario te bedenken valt waarin 

iedereen tevreden kan zijn en alle scholen open kunnen blijven. De 

scholenkoepels zullen moeten wachten tot er medio maart 2018 een 

besluit genomen wordt door de gemeenteraad van de gemeente 

Leeuwarden over de te hanteren opheffingsnorm.  

 

Agenda: 

5 december: 

Sinterklaas feest. 

18 december: OMR 

in Wiuwert 

21 december: 

Kerstviering in 

school, 18.00 uur 

tot 20.00 uur. 

22-12 tot 8- 01: 

Kerstvakantie 

8 januari: 

Luizencontrole 

10 januari: 

Kerstbomen actie 

Vanaf week 3: 

Toets weken. 

9 februari: Rapport 

mee. 
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Helder is dat de gemeente Leeuwarden na de herindeling voor een groot deel uit platteland bestaat. 

Gunstig lijkt daarbij dat de PvdA, die de kleine plattelandsscholen een warm hart toedraagt, na de 

verkiezingen de grootste partij is geworden. 

Na het besluit op 18 maart kunnen Gearhing en andere scholenkoepels de gevolgen pas verder overzien. 

Het zal niet per direct leiden tot het sluiten van scholen. In het meest negatieve geval zal dit drie jaar 

daarna zijn. Het is aan de scholenkoepels om te bepalen om welke scholen het gaat en hoe en wanneer 

ze dit doen. We gaan er van uit dat de gemeente Leeuwarden verantwoordelijkheid neemt voor de 

leefbaarheid in haar dorpen en zorgt voor goed onderwijs op het platteland. Zowel Gearhing als de 

andere scholenkoepels en diverse gemeentes om Leeuwarden heen zullen zich hier voor hard maken. 

We rekenen er op dat dan ook Leeuwarden een verstandige keuze zal maken voor een gesplitste 

opheffingsnorm. 

 

Sinteklaas op skoalle 

Tiisdei 5 desimber kaam de Sint mei syn Pyt ek op de 

Krunenstrobbe! Wat in feest! Wat waard der songen , mar 

wat wie it soms ek spannend! Sinteklaas koe folle fertelle 

oer de bern, it stie allegeare yn syn tsjokke boek. Pyt hie mar 

mooie nije skuon! Hy moast wol eefkes útlizze wêrom hy alle 

skuon fan de bern ferstoppe hie…De bern krigen mar mooie 

pakjes en lekkere pipenúten. Ek de lytse pjutten fan 

Jorwert.De âldste bern hienen de pakpyt holpen en mooie 

‘surprises’makke.No is it alwer foarby, maar we sille der noch gauris oan werom tinke, dat is wis. Oant 

takommend jier!!! 

Kerstbomenactie 

Dit jaar doen we voor het eerst mee met de kerstbomen actie van 

de gemeente Leeuwarden. Dit houdt in dat de kinderen alle 

kerstbomen uit het dorp ophalen en verzamelen. Woensdag 10 

januari is de centrale ophaaldag. Dit wordt vanuit school 

gecoördineerd.Voor iedere ingeleverde boom ontvangen zij €0.50 

,een sinaasappel en een lot. De lootjes worden verzameld. Na 

afloop is er een trekking, het winnende lot is een waardebon. De 

totale opbrengst gaat naar speel- en leermateriaal voor de jongste 

kinderen op school. De centrale verzamelplek is nu nog niet 

bekend. Tip: zet de kerstboom op woensdag 10 januari vòòr 9.00 

uur aan de weg! 
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Edukans en Schoenmaatjes. 

Op vrijdag 1 december zijn een kofferbak vol dozen uit Jorwert ingeleverd in Heerenveen. We hadden in 

totaal 16 gevulde dozen. Mooi om daar te zien hoe de grote kratten, waar de dozen in worden vervoerd, 

vol raakten met al die ‘kleine’schoenendozen. Het waren wel honderden dozen! Dan te bedenken dat er 

in heel Nederland op diverse locaties ingezameld wordt! Wat zullen er straks veel kinderen blij verrast 

zijn. 

Van daaruit gaan ze straks de reis maken naar diverse kinderen in allerlei landen. Dit jaar zijn dat Ghana, 

Albanië, Irak, Sri Lanka en Moldavië. Bedankt allemaal!! 

 

Aciviteiten in het Fries Museum Kijk ook op: www.friesmuseum.nl. 

 

workshops kerstvakantie - 27 t/m 30 december en 2 t/m 5 

januari 

Zin in een creatief uitje in de kerstvakantie? Kom dan langs 
bij het Fries Museum! Maak een Mata Hari stop-
motionfilmpje op een ipad of knutsel je eigen nachtlampje 
van een raceauto  die licht geeft in de donkere dagen. Deze 
twee workshops zijn iedere dag op twee verschillende tijden 
te volgen en ze zijn geschikt voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. 
Opgeven kan op de dag zelf in het museum. Wees er snel bij, 
want vol is vol.   

 

 

 

Rijk van rotzooi - t/m maart 2018 

Op pad met de hele familie? Rijk van rotzooi is een 
superleuke familietentoonstelling in het Fries Museum voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. In het Fries Museum kun je zelf 
door Watses laboratorium lopen. Je ontdekt daar hoe je 
afval slim kunt hergebruiken. Ga zelf aan de slag en leer aan 
de hand van oude ambachten hoe je van afval glas, verf en 
papier maakt. Bovendien zie je hoe je tegenwoordig met een 
3D-printer plastic kan recyclen.   

 

 

http://www.friesmuseum.nl/
https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/kerstvakantie/
http://www.princessehof.nl/activiteiten/princessedag
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                                  moment dat de schoenendozen worden ingeleverd, leggen ze een lange weg 

Kerstviering, tevens uitnodiging! 

Dit jaar vieren wij donderdagavond 21 december van 18.00 – 20.00 uur ons kerstfeest met kinderen en 
ouders. Alle kinderen (en ouders) mogen in hun mooiste kerstoutfit op school komen.  

We organiseren een kerstdiner met verschillende hapjes en drankjes. 

Daarbij willen we jullie hulp vragen om dit diner mee te verzorgen. In school, bij de klapdeuren van de 
bovenbouw, hangt vanaf woensdag 13 december een lijst waar jullie op kunnen intekenen. Hierop staan 
suggesties die we in ons dinerbuffet willen zien maar er is ook mogelijkheid voor eigen inbreng of 
ideeën. Voor alles geldt dat het voldoende moet zijn voor 37 kinderen, 8 leerkrachten en de ouders. 

De avond zal er als volgt uit komen te zien:  

18.00 – 19.00 uur. Kinderen hebben een gezamenlijk kerstdiner 
met de leerkrachten. 

Ouders komen samen in het ‘kerstcafé ’ voor een hapje/drankje ( 
van het buffet) 

19.00 – 19.30 uur. Gezamenlijk samenzijn  

19.30 – 20.00 uur. Gezamenlijke afsluiting in het speellokaal 

 

 

Op dinsdag 19 december willen van 13.15 – 14.15 uur kerststukjes maken met de hele school. Hiervoor 
vragen wij jullie om het volgende aan de kinderen mee te geven: 

- Bakje of mandje met oase 

- Groen 

- Versiering 

De kinderen krijgen allemaal een kaars van school en ook zorgen 
we voor wat extra groen en versiering voor het kerststukje. 
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Kunst-viltproject. 
 
Misschien weten jullie het nog? Alle kinderen van onze school hebben meegedaan aan het viltproject. 
6 Kinderen, enkele ouders en Truus Huijbrechts hebben een bijzondere middag beleefd in Leeuwarden! 
 
Hieronder een kort verslag van het bezoek aan het gemeentehuis in Leeuwarden. 
 
  
Kunst-viltproject ‘Leeuwarden krijgt veel moois cadeau’  
We hadden een bijzondere middag met Frouke de Vries van de gemeente Leeuwarden.  
We werden hartelijk ontvangen met een drankje in het werkcafé van het gemeentehuis. Hier mag je ook 
wat drinken als je moet wachten op bijvoorbeeld je paspoort.  
Frouke heeft wat verteld over het gemeentehuis zelf: wist je dat de ambtenaren, de mensen die er 
werken, geen eigen bureau hebben? Ze werken op zogenaamde flex-plekken.  
We hebben de plaats bekeken waar ons kunstwerk komt te hangen. Als de muur is leeggemaakt is het 
een prachtige plek waar veel mensen langs zullen lopen en ons cadeau kunnen bekijken!  
En daarna wachtte een verrassing: we mochten een kijkje nemen in het archief (daar mag bijna niemand 
in!) en de schatkamer van het Historisch Centrum Leeuwarden.  
Héél interessant allemaal. Toen we weer weggingen kregen we ook nog een vrijkaartje voor een 

beklimming van de Oldehove! 

 

Kom je ook helpen in het viltatelier op Tongerwei 4 te Baard?  
Ook voor een half uurtje ben je welkom! We gaan wol verven, wol kaarden (kammen), wol nat maken 
en wrijven en in de viltmachine doen.  
Zaterdag 9 december van 10.00 tot 12.30 uur, of zondag 17 december van 13.30 tot 16.00 uur. Tot 
ziens!  
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Uit de groepen: 
 
 
Sinterklaas in Jorwert  
Donderdag 30 november hebben wij met de hele school onze schoen gezet. Maar de andere dag waren 
al onze schoenen weg. En onze cadeautjes zaten in onze vak. De bovenbouw heeft een schietpen 
gekregen en onze schoenen waren verstopt in de meesters en juffen wc. Dinsdag 5 december kwamen 
Sinterklaas en zijn Piet in Jorwert. Op het paard van stal Chardon, toen zijn we naar school gegaan en 
hebben groep 1,2,3 en 4  eerst een dansje gedaan en gezongen. En toen groep 5,6 en 7 een dansje en 
gezongen. toen zijn groep 5,6 en 7 naar hun klas gegaan. En hebben ze surprises uitgepakt. En in de 
onderbouw hebben ze cadeautjes gekregen. En kunstjes laten zien aan Piet en aan Sinterklaas. In de 
middag hebben we met de hele school de film Bennie Stout gezien.   Die was superleuk! 
 
Geschreven door Marije kingma  groep 7  
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Het nieuws van Jorwert 

Tututututut We zijn er weer en we beginnen met het weer en het verkeer. Het is vandaag rustig in het 

dorp en het weer is koud, er kan sneeuw vallen op de weggen tuttut 

En nu het mearke: het is er weer je kan er naartoe maar denk erom want het is nog glad, dus voorzichtig 

rijden. 

Op de bassischool de Krunenstrobbe daar mochten ze nieuwe toestellen kopen, maar zijn nog niet 

aangekomen, dus zijn we er woest op, vooral gr.7, want die gaan bijna weg. manie heus  tutututut 

Het is weer bijna kerst, dus alvast gelukkig nieuwjaar voor de kinderen van de krunenstrobbe. 

Vandaag is het 11 december het is maandag en meestal hebben we dinsdag gym maar dit keer hebben 

we maandag 11 december 2017 gymnastiek, we mogen apenkooien. 

Tot slot het schoolschaatsen. Deze vrijdag is het de laatste keer, dan hebben we de 11-stedentocht, we 

gaan als de mollen proberen we dan. 

Morgen hebben de kinderen van de krunenstrobbe vrij daar zijn ze blij mee. 

Dit was het nieuws bij de Krunenstrobbe, ik zeg u laterrrrr. tutut      

Door Lyse-Jet Ottema. 
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