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Wy hoopje dat it foar elkenien in fleurich en sûn jier wurde mei! Op de 

kaart fan de femylje Rodenhuis kinne we lêze: 

“Yn ‘e skiemtme fan de moarn komt in nij jier ta libben”. 

Wat sil it nije jier ús bringe? Sneon 13 jannewaris waard opnij Jurre fan 

Jelmer Chardon kampioen! Wat in geweldiche opstekker! Op 27 

jannewaris wurd it jier fan de Kulturele Haadstêd iepene, der sil rûnom 

fan alles te rêden wêze. Noch in pear wiken dan begjinne de Olympyske 

Spelen. Wy winskje alle sporters in protten súkses!  

Tagelyk is der fertriet doe’t we it berjocht krigen dat de heit fan juf Inge 

sa ûnferwachts ferstoarn wie. Ek fanôf dit plak winskje wy har en har 

mem in protte sterkte ta! 

 

Het Dorpenteam( gebiedsteam) 

Voor ons is in de nieuwe gemeente het Dorpenteam actief. Hieronder 

kunnen jullie lezen wat dit team voor jullie en/of het dorp kan 

betekenen. 

                        

  

Het Dorpenteam van de Coöperatie  Amaryllis is actief in de 

dorpen:  

Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, 

Swichum, Wytgaard, Wergea , Grou, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, 

Jellum, Hilaard, Húns, Leons, Baard en Easterlittens. 

Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan 

bewoners die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen 

hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Denk 

daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin, 

bewoners met schulden, relatieproblemen, verslaving of een 

lichamelijke beperking.  

Agenda: 

Week 3,4 en 5: Cito 

toetsen 

17 januari: 

Luizencontrole 

18 januari: 

Ouderavond om 

20.00 uur. 

30 januari: 

Schoonmaakavond. 

9 februari: 

Rapporten mee 

12,13 februari: 

Rapportgesprekken 

14 februari: 

Studieochtend, 

kinderen zijn vrij. 
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 Hoe kan ik mijn administratie beter bijhouden, zodat ik een overzicht heb van mijn financiële situatie? 
 Ik heb een uitkering en moet volgens de nieuwe participatiewet een bijdrage leveren aan de 

maatschappij, wat moet ik doen? 
 Ik wil graag aan het werk, maar weet niet waar ik moet beginnen? 
 Waar kan ik hulpmiddelen aanvragen of ondersteuning in het huishouden regelen en hoe weet ik of ik 

hier recht op heb? 
 Ik voel me niet zeker in het opvoeden van mijn kind wat kan ik doen? 
 Ik heb een leuk plan voor mijn dorp, maar heb hulp nodig bij het opstarten. 
 Ik voel me alleen en zou graag wat meer met anderen willen doen, maar waar moet ik beginnen? 

Dit zijn slechts voorbeelden van vragen die u als bewoner kan hebben.  

Soms blijkt dat een “meitinker” u niet verder kan helpen. Denk daarbij aan situaties waarin uw 

geestelijke of lichamelijke gezondheid bedreigd wordt, de veiligheid van anderen niet meer is 

gegarandeerd of uw situatie te complex is om door een meitinker opgepakt te worden. De “meitinker” 

zal dan samen met u kijken welke specialistische hulp of ondersteuning er moet komen. Samen met de 

“meitinker” en de specialist kijkt u naar wat er moet gebeuren om uw situatie te verbeteren.  

Bij het vinden van een passende oplossing werken we actief samen met bewoners, 

vrijwilligersinitiatieven en andere professionals. 

Daarnaast ondersteunen we bewoners, Dorpsbelangen, buurtverenigingen en andere initiatieven bij het 

opstarten van projecten en collectieve voorzieningen. 

Kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op. 

Oedsmawei 18a 9001 ZJ Grou 
Telefoonnummer: 0566 625151 

Email: info@dorpenteam.nl 

 

De nationale voorleesdagen 

Van 24 januari tot en met 3 februari zijn de nationale voorleesdagen. De belangrijkste criteria bij het 

kiezen van de Prentenboek TopTien en het Prentenboek van het Jaar zijn dat het boek een goed verhaal 

en aantrekkelijke illustraties heeft en bovendien voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie 

met peuters en kleuters. Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan 

kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De campagne is een initiatief van Stichting Lezen en vindt voor 

de 15de keer plaats. Tot het prentenboek van dit jaar, 2018, is gekozen: 

Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup  

mailto:info@dorpenteam.nl
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Ook op de Krunenstrobbe willen we hier aandacht aan geven. Er zullen diverse voorleesactiviteiten zijn. 

Het belang van voorlezen kan niet genoeg benadrukt worden. Er zijn ook zoveel leuke prentenboeken en 

prachtige verhalen!  

Waarom voorlezen belangrijk is! 

Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. 

Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de 

taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin 

opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd 

actief met taal aan de slag te gaan 

In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te 

concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook. 

Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, 

waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp 

waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname etcetera) kan ook steun 

bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen. 

Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, 

het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de 

exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, 

zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het 

samen lezen van een boek kan ook helpen rust en 

regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens 

het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan 

er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden 

worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van 

het ritueel voor het slapen gaan. 

 

 

 

 

De Voorleesdagen zijn eigenlijk bedoeld om interactie met 0-6 jarigen te stimuleren 
middels prentenboeken. 
Maar waarom zouden we dat niet met álle kinderen doen? 
 
Prentenboeken zijn ook voor oudere kinderen nog heel aantrekkelijk. Kinderen die 
niet zo goed lezen, kunnen toch van een mooi verhaal genieten door te kijken naar 
de prenten. Maar prentenboeken vragen ook andere vaardigheden dan lezen: 
aandachtig kijken en interpreteren bijvoorbeeld. Of voorlezen aan de jongste kinderen. Daardoor zijn 
prentenboeken geschikt voor álle groepen van de basisschool ! 

https://ars-scribendi-uitgeverij-bv.email-provider.nl/link/kuigk2ruht/bbzmm12ds1/sy9yknwxbb/5eenat0jom/idyqdwk8kr
https://ars-scribendi-uitgeverij-bv.email-provider.nl/link/kuigk2ruht/bbzmm12ds1/sy9yknwxbb/5eenat0jom/idyqdwk8kr
https://ars-scribendi-uitgeverij-bv.email-provider.nl/link/kuigk2ruht/bbzmm12ds1/sy9yknwxbb/5eenat0jom/idyqdwk8kr
https://ars-scribendi-uitgeverij-bv.email-provider.nl/link/kuigk2ruht/bbzmm12ds1/sy9yknwxbb/5eenat0jom/idyqdwk8kr


        Nieuwsbrief                                                                
Januari 2018  

 
 

Adres: De Krunen 1 9023AG Jorwert                                    Tel. 0582519700  

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

 

 

Open dagen 

Zoals wij in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven, 

nodigen wij ook onze groep 7 leerlingen en hun ouders uit 

voor de open dagen van het Voortgezet Onderwijs. In school 

hangen de posters of brieven van de diverse activiteiten 

hierin. Hieronder alvast een selectie: 

Op dinsdag 6 februari en woensdag 7 februari zijn bv. de Doe Dagen op het Nordwin College in Sneek. 

Voor de ouders is er tegelijkertijd een programma. Ook het Nordwin College in Leeuwarden heeft 

woensdag 7 februari een Doedag. 

Het RSG in Sneek organiseert dinsdag 13 februari een Doemiddag voor de leerlingen, waar dan diezelfde 

middag aan  de ouders een voorlichting wordt gegeven. De Open Dag is vervolgens op woensdag 14 

februari. 

Denk er wel om dat je je ruim van tevoren moet aanmelden! Dit kan vaak via de website van die 

scholen. 

  

 

 

 

 

Mededelingen: 

 Er is een schoonmaakavond op dinsdag 30 januari! De intekenlijsten hangen in school. 

 We mogen nieuwe meubels aanschaffen! Er is al een selectie gemaakt. In ieder geval voor iedere 

leerling een passende nieuwe tafel en stoel, hier en daar een nieuwe kast en instructietafel. 

 De werkdagen van juf Sietske zijn iets gewijzigd. Nu is het maandag, woensdag en donderdag. 

 Graag waardeloos materiaal mee naar school nemen( lege dozen,closet rolletjes e.d.) Inleveren 

bij meester Laurens.                  

                                                                                     

 


