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De toetswiken lizze al wer efter ús. De bern ha harren earste rapport fan 

dit skoallejier mei krigen. Dit is ek mei harren bepraat. Wat giet goed, 

wat fynst’noch dreech en wat is it meast nijsgjirrich? Wat wolst’leare? 

Wat wolst’ better kinne? Skoalle is in plak om te learen, mar wat is 

wichtich? Yn dizze tiid ha bern nije ‘skills’nedich om aanst mei fierder te 

kinnen. Wy neame dat sa mooi de ‘21st century skills’, sa as: Gearwurkje, 

kommunisjearje, kreatykf tinke, kritysk tinke, fraachstikken oplosse, ICT 

feardigens,sosjaal handich, ensf. Dêr kin skoalle by helpe, ûnderwiis  is sa 

folle mear. Meielkoar mei  âlders, bern en skoalle steane we foar mooie 

útdagings. 

 

De kleine scholen 

In de LC van zaterdag 10 februari konden we een heel artikel lezen over 

de plannen van de gemeente Leeuwarden voor de kleine scholen. Een 

positief geluid van de politiek. 

Leeuwarden komt de kleine scholen in 

de gemeentelijke dorpen tegemoet 

met een lage opheffingsnorm. Tegelijk 

lezen we ook dat er nog geen algehele 

overeenstemming is. Dat zou kunnen 

betekenen dat uiteindelijk de minister  

van Onderwijs bepaalt wat er gebeurt. 

Wordt vervolgd dus! 

 

 

“Andere schooltijden” de Krunenstrobbe 

Op de avond van 18 januari heeft Beja Koops (onderwijsadviseur Cedin) 
aan belangstellende ouders een voorlichting gegeven over de 
mogelijkheden van andere schooltijden. Met een aantal filmpjes en een 
PowerPoint gaf zij aan wat de oorsprong is van de Nederlandse 
schooltijden en wat de ontwikkelingen van schooltijdmodellen de laatste 
jaren zijn. Daarnaast ging ze vooral ook in op de voor- en nadelen van 
andere schooltijden. 

Agenda: 

Voorjaarsvakantie 

van 24 februari tot 

en met 4 maart 

7 maart: 

Luizencontrole 

19 maart: MR om 

20.00 uur. 

20 maart: GGD 

voor groep 7 

21 maart: Open 

Dag 

27 maart: 

OMR in 

Easterwierum 
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Met een aantal stellingen hebben ouders en leerkrachten telkens een korte discussie gevoerd over 
onder andere; het pauzemoment tussen de middag, de vrije woensdagmiddag en de kosten van de 
situatie zoals die nu is, of zoals die zou kunnen worden. 

De belangrijkste vragen die leven onder ouders gaan over de opvang / toezicht rond het middaguur: hoe 
wordt ‘tso’ geregeld? Is dat door de leerkrachten? Is Kidsfirst een optie? Wordt er continuïteit geboden 
tijdens de ‘tso’? Mag ouderparticipatie tijdens ‘tso’ en moet je dat willen? Hoe gaat het met het eten? 
Zijn er kosten? Hoe werkt het op school waar ouders de ‘tso’ doen? Kunnen we hierin samenwerken 
met andere scholen? 

De werkgroep van ouders (Wendy, Petronella, Grietje) en leerkrachten (Marije, Arnold) hebben deze 
avond flink meegeschreven met de vragen die onder de ouders leven. Dit is de basis waarmee de 
werkroep aan de slag gaat om op een tweede ouderavond antwoorden te geven en verslag te doen. Wij 
willen eerst onderzoek voor u doen, zodat u goed geïnformeerd kunt deelnemen aan de 
ouderraadpleging. 

De werkgroep is weer bijeen geweest en gaat nu eerst kijken en luisteren bij andere scholen over de 
organisatie (het eten en begeleiding) tussen de middag. De werkgroep doet verder onderzoek naar het 
meest geschikte model schooltijden voor de Krunenstrobbe. We gaan berekenen of de kinderen genoeg 
uren maken onder het inspectietoezicht en of een nieuw schooltijdenmodel financieel haalbaar is voor 
de formatie. 

De planning van de werkgroep is dat ze in de periode maart t/m mei voor u aan de slag gaan met 
onderzoek. Ze zullen regelmatig verslag van hun werkzaamheden doen. Op de tweede avond rondom 
‘andere schooltijden’ (datum volgt) zullen we antwoord geven op de gestelde vragen. In september / 
oktober hopen we het één en ander af te kunnen ronden met een advies richting MR. Voor de 
helderheid, wanneer de ouders het willen, andere schooltijden zullen op zijn vroegst ergens in 2019 
ingevoerd worden. 

 

Under de toer 

Het houtfestival is onderdeel van het Under de Toer project “de man dy’t hout dûnsje liet”. De kinderen 

krijgen een gratis toegangskaartje voor dat houtfestival. Dit vindt plaats in de Wjukken in Mantgum op 

zaterdag 24 en zondag 25 februari. Daar kun je zien wat je allemaal van hout kunt maken! Kijk hiervoor 

ook op www.dunsjendhout.nl 

 

 

http://www.dunsjendhout.nl/
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Help Pake & Beppe de Vakantie Door! 

 
 

‘Help Pake en Beppe de Vakantie Door!’ staat weer voor de deur. 
Tijdens de voorjaarsvakantie is er weer van alles te doen en heel wat 
te beleven in de Friese musea en archieven voor de kinderen. Dit jaar 

doen er maar liefst bijna 40 instellingen in Friesland mee!  
  

Het thema van dit jaar luidt: ‘Typisch Fries’. 
De leerlingen worden uitgedaagd om samen met pake en beppe te 

knutselen met typisch Friese objecten of doen typisch Friese 
activiteiten. Op Museum.frl staat een handig overzicht met alle 

activiteiten van de week. 

 

 

 

Uitgestelde aandacht? 

In onze school werken we met ‘uitgestelde aandacht’. Wat betekent dit in de praktijk van de dag?  

Voor elk vak of vakgebied krijgen de kinderen uitleg/ instructie van de leerkracht. Soms volgt daar voor 

een enkele leerling of groepje leerlingen nog een verlengde instructie. De leerkracht checkt of de 

opdracht of het lesdoel voor iederen duidelijk is. Dan aan het werk! Zelfstandig aan het werk! De 

leerkracht gaat vervolgens een volgende groep of leerling instructie geven en kan dan ook niet worden 

gestoord. De leerlingen zetten hun blokje op de tafel: rood is niet storen, groen is je bent welkom en het 

vraagteken zet je neer wanneer je dus een vraag hebt.Dat betekent niet dat je niet verder kunt werken. 

De kinderen hanteren hiervoor een stappenplan.  

1. Je leest de opdracht nog een keer 

2. Je vraagt iemand in je tafelgroepje 

3. Je vraagt iemand buiten je tafelgroepje 

4. Je slaat de opdracht over en zet je blokje op het ? 

5. Je gaat verder met je werk. 

De leerkracht heeft vervolgens tijd om ‘rondes’te lopen en te 

kijken of te checken of alles lukt. Dan kan de vraag gesteld 

worden, de leerkracht ziet immers het blokje op de tafel staan. De leerling kan vervolgens  ook daar mee 

verder. 

 

https://frl.us13.list-manage.com/track/click?u=6c5ee1d06ace304eebd18617e&id=03ee02dceb&e=8b347ead95
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Waarom doen we dit? 

Vooreerst omdat we in combinatiegroepen werken en het in de organisatie en het klassenmanagement 

een heldere manier van werken is. De leerkracht creëert zo ook meer tijd voor de leerling die extra hulp 

nodig heeft. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen leren 

zelfstandig te werken.Lees de opdracht nog een keer goed 

door! Wat staat er nu precies? Dat kun je best wel zelf! 

Wanneer wij bij elke hulpvraag klaar staan, worden 

kinderen afhankelijk. Leren in oplossingen te denken! Kan 

ik het misschien samen met iemand uit mijn groepje 

oplossen? Deze leerervaring helpt om te ‘groeien’. 

Kinderen kunnen veel, soms meer dan wij denken of 

verwachten. Het is een onderdeel van hun leerproces!  

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1 en 2: 

Vorige week zijn wij begonnen met een nieuw thema: bouwen! We hebben een ware werkplaats 

ingericht, en met wat hout van Jorn zijn vader kunnen we er op los timmeren, zagen en bouwen. De 

kinderen leren woorden die met gereedschap te maken hebben, leren een (simpele) bouwtekening van 

een brug namaken en nog veel meer! 

 

 

 

 

 

 

 

Nawras: schaatsen op de olympische spelen 
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Samen Jorrit Bergsma en Sven Kramer aanmoedigen 

 

Groep 3:  

De kinderen van groep 3 werken nu in kern 7 van veilig leren lezen. Vanaf deze kern leren ze niet meer iedere dag 

een letter, maar wordt er vooral ingezet op het sneller, vlotter, vloeiender leren lezen. We proberen op school zo 

veel mogelijk momenten te creëren om dit te oefenen, denk aan tutorlezen met een bovenbouw leerling, lezen in 

stripboeken en stillezen.  

 

 

 

 

 

Groep 4: 

Groep 4 is al een tijdje geleden begonnen met hun tafeldiploma! Zodra ze de tafel 

beheersen krijgen ze een nieuwe tafel mee naar huis, wordt er extra aandacht aan 

die tafel geschonken en hopen we dat ze daarna deze tafel beheersen. Als 

kinderen de tafels kennen kunnen ze sneller en simpeler sommen oplossen!   
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        Teken je hand na 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Nieuwsbrief                                                                
Februari 2018  

 
 

Adres: De Krunen 1 9023AG Jorwert                                    Tel. 0582519700  

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

 

 

 

 

 

 

 



        Nieuwsbrief                                                                
Februari 2018  

 
 

Adres: De Krunen 1 9023AG Jorwert                                    Tel. 0582519700  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


