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Alwer 6 wiken nei skoalle yn it nije jier 2017 en dan no de foarjiersfekânsje. Yn dizze ôfrûne wiken wienen 

de cito toetsen, krigen de bern harren rapporten mei nei hûs en wienen de âlderpetearen. Derneist de 

koarte winterwille, ek net te ferjitten!!No sjoche we hjir en dêr de earste snieklokjes! Der is wer in protte 

te dwaan en ek yn dizze nijsbrief te lêzen. Folle lêsplesier! 

 
Pake en Beppedagen 

Het Fries Landbouwmuseum 

 

‘Melk’, staat dit jaar centraal in de voorjaarsvakantie in het Fries 

Landbouwmuseum. Kortom het zijn weer de ‘Pake en Beppedagen’.   

Vier dagen lang, van dinsdag 21 februari tot en met vrijdag 24 februari, staat het museum bol van de 

activiteiten: zoals kindertheatervoorstellingen, een kinderspeurtocht door het museum en een 

binnenplaats met leuke doe-dingen. Het museum is die dagen open van 10:00 – 17:00 uur. Voor meer 

info: www.frieslandbouwmuseum.nl 

 

Het Fries Museum  

Workshops voorjaarsvakantie - 21 t/m 25 februari 
Vermaak je met leuke activiteiten in de voorjaarsvakantie! Beschilder net als Victor & Rolf een klomp in 
je eigen stijl, gebruik een iPad om met geometrische vormen een kunstwerk te maken, bouw 

bibberbotjes van gerecyclede materialen of leer hoe je een schilderij restaureert. Op 21 t/m 25 februari 
zijn elke dag vier verschillende workshops te volgen. Opgeven kan op de dag zelf in het museum, dus 
wees op tijd!  
www.friesmuseum.nl 
 
 

 

 

 

 

http://www.frieslandbouwmuseum.nl/
http://www.friesmuseum.nl/
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Boekentips…..(vanuit de bibliotheek) 

Het eiland van opa  Benji Davies, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff  

Sems opa woont in Sems achtertuin. Sem is dol op zijn opa en als hij op 

een dag weer bij opa op bezoek gaat, laat die hem iets bijzonders zien. 

Een grote stalen deur op zolder... en als je daar doorheen stapt, sta je 

zomaar op een groot schip! Ze varen weg, over zee, naar een eiland met 

een oerwoud, watervallen en een houten hut. Ze genieten van het 

prachtige eiland tot het tijd is om naar huis te gaan. Opa wil blijven, dus 

gaat Sem alleen naar huis. Hij krijgt een dikke knuffel van opa. Wat 

zullen ze elkaar erg missen! Ook al is opa ver weg, de fijne herinneringen 

en het idee dat hij op de goede plek is, maken veel goed. De tekeningen 

in dit verhaal zijn leuk en stralen warmte uit. Dit boek is bekroond met 

de World Illustration Award 2015. Vanaf 4 jaar. 

De avonturen van Superarm Sam Nixon en Mark Rhodes, Uitgeverij 

Veltman  

Robin Mortel is een nogal kleine, gewone jongen. Meester Brinkman 

(ook wel Stinkman genoemd) heeft een hekel aan Robin. Op een dag 

krijgt Robin weer eens straf, een echt vieze straf: hij moet de wc 

schoonmaken waar de meester net op heeft gezeten…bah! Door een 

ongeluk met schoonmaakmiddelen komt zijn hand vast te zitten en 

wordt zijn arm uitgerekt tot wel vijf meter lang! Eerst lijkt dat heel 

onhandig, maar al gauw merkt Robin dat het heel handig kan zijn. En ook 

dat hij er rampen mee kan voorkomen. Hij wordt een echte superheld! 

Grappig boek met superleuke tekeningen. Dit boek is ook fijn als je lezen 

moeilijk vindt. MLP vanaf 8 jaar. 

Flamenco meets flowerpower Simone Arts, Uitgeverij Holland  

Jewel heeft een modevlog, met heel veel volgers. Haar moeder heeft 

haar opgegeven voor de gloednieuwe en bijzondere school: de Fashion 

Academy. De school is bedoeld voor kinderen die slim, creatief en 

ondernemend zijn, en die helemaal gek zijn van mode. Ook Falk wil 

graag naar de academie en gelukkig krijgt hij een studiebeurs zodat hij er ook heen kan. Iedereen op die 

school droomt ervan om een beroemde modeontwerper te worden. Fijn verhaal over een bijzondere 

school met Jewel en Falk in de hoofdrol, met leuke zwart-wit-roze tekeningetjes. Vanaf 10 jaar. 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 

Agenda: 

18-26 februari: 

Voorjaarsvakantie 

27 februari: 

Luizencontrole 

28 februari:          

MR vergadering 

7 maart: 

Schoonmaakavond 

19.00-21.00 uur 

22 maart:          

Open dag  

 

 

http://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=8d3d1ecbb9&e=a62f504aee
http://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=8dc0382904&e=a62f504aee
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Nieuws uit de school 

Juf Gineke heeft aangegeven dat de verschillende taken op school haar allemaal wat te veel worden. Ze 

wil graag in uren aan school minderen. We zijn op zoek gegaan naar iemand die haar taken kan 

verlichten. Gineke en Arnold hebben daarvoor een gesprek met Laurens Swierstra gehad. Woensdag 15 

februari hebben de kinderen met hem kennis gemaakt, hij heeft die ochtend lesgegeven in de groepen 

5-8.Vanaf de voorjaarsvakantie zal hij dan juf Gineke op de maandag en de woensdagochtend 

vervangen. Welkom op onze school meester Laurens! 

Alles in 1 gaat nu ook op de Krunenstrobbe van start! De methode voor samenhangend onderwijs. Na 

de voorjaarsvakantie beginnen de lessen in de groepen 5-8. In een vorige nieuwsbrief is dit al 

aangekondigd en uitgelegd.  

‘Taal speelt een belangrijke rol in het zaakvakonderwijs: kinderen leren via taal. Ze ontwikkelen taal het 

best in een betekenisvolle context. Het zaakvakonderwijs biedt zulke contexten volop omdat het over de 

wereld gaat waarin kinderen leven. Maar kinderen ondervinden vaak problemen met de zaakvakken, 

omdat ze de taal onvoldoende begrijpen. Taal- en zaakvakonderwijs gaan hand in hand en versterken 

elkaar.’ 

Bron: Expertise Centrum Nederlands – Boek ‘Taal en zaakvakken, twee vliegen in één klap. 

 

 

Ut de âlde doaze….. 

Foar de ien fielt it as juster en foar de oar al wat langer lyn, mar foar elkenien b ekend: de ABD-sjoo. Fan 

2001 oant 2004 wie de ABD-sjoo in fêst skoaltelefyzjeprogramma by Omrop Fryslân. Omrop Fryslân hat 

no dy programma’s út it stof helle en op de webside Weromrop.frl setten.  

Ek de útstjoering fan de Krúnestrobbe sit dêr by. Dizze útstjoering fine jimme fia it folgjende adres: 

http://www.weromrop.nl/frl/utsjoering/abd-sjoo-0301 

 

 

http://www.weromrop.nl/frl/utsjoering/abd-sjoo-0301
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Schoolfruit 

Hoofdsponsor Boer Erik levert deze week weer de Appels 

 

Sinds de jaren tachtig teelt Boer Erik op een duurzame 

manier appels en peren in de boomgaarden in Loenen 

aan de Vecht. De afgelopen jaren heeft hij dit areaal 

uitgebreid met kersen en aardbeien. Van het fruit 

laat hij fruitsappen, fruitwijnen, appelmoes, 

appelstroop, appel-perenstroop, jam, stoofpeertjes in 

pot en stoofappels in pot maken. Op die manier 

hoeven ze niets van het fruit weg te gooien 

 

 
Groenten Friet, een tip voor thuis. 

 

Benodigdheden: 

 Puntzak voor friet of er zelf eentje maken van mooi papier 

 Komkommer 

 Winterpeen (ook te krijgen in geel en paars) 

 Zoute stengels 

Eet smakelijk!! 

 

http://mailing.freshweb.nl/busjagaebssealajweafauhuhs/click.php

