
                                                                                      

 

                Schooljaar 2015-2016, nr. 9, juli 

 

Agenda 

  

    4 – 7: Skoallereiskes, alle groepen! 

    6 – 7: OMR, Easterwierrum 

    8 – 7: Laatste lesdag Marjolein en Ant op de                                                             

              Krunenstrobbe 

   13 -  7: Laatste schooldag (8:30-12:15) 

   13 – 7: 19:00 uur, afscheid groep 8  

   14 – 7: Eerste dag Zomervakantie! 

   29 - 8: Eerste dag schooljaar 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lêste nijsbrief fan dit skoaljier alwer. It jier is, as je op dit punt stean, wer omflein. 

Mar……..dizze kear gjin werom blik hjer ;-) 

We bin drok dwaande mei alle aktiviteiten fan de lêste skoalwiken, mar ek it nije skoaljier 

oan it tarieden.  

Mei dat lêste  binne Marjolein, Gretha en Ant wat minder belutsen, want sa as elts wit 

nimme sy ôfskie fan de Krunenstrobbe. 

Ek Paulien moat we nei de fakânsje earst misse. Yn augustus ferwachtet sy har lytse 

poppe en mei dernei noch in skoft genytsje fan har ferlof.  

Jeltsje Kramer-Tamminga út Weidum sil salang Paulien har oeren oernimme. 

It tiim hat al in ôfskie lunsj mei Gretha hân.  

Paulien, Marjolein en Ant binne fansels oan’t de lêste skoaldei noch yn’t spier yn Jorwert.  

 

Jeltsje, Symentsje en Sietske winskje wy in hiele goede tiid ta op De Krunenstrobbe. 

 

Inspiratiemiddag Slim-met-media 

Op woensdagmiddag 6 juni hadden alle personeelsleden van ons Onderwijsteam een 

inspiratie middag in de bibliotheek in Sneek. 

Het onderwerp was Slim met media.  

Tijdens onze ouderavond afgelopen oktober 

hadden wij met ouders al kennis gemaakt met dit 

thema onder leiding van Evelyn Verburgh. Zij was 

deze middag ook aanwezig. 

Wij gingen verkennen hoe om te gaan met 

mediawijsheid in de klas, we hebben lesmaterialen 

bekeken en zelf een methode uitgeprobeerd  (zie 

foto).  

Tot slot speelden we met de collega’s van de 

andere scholen het visiespel ‘slim met media’. Dit 

leidde tot leuke discussies, nieuwsgierige 

dilemma’s en ook ideeën voor de toekomst. 

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op www.slimmetmedia.nl  

http://www.slimmetmedia.nl/


 

 

Samenwerking Jorwert-Weidum stopt in zijn huidige vorm 

Door de invoering van het continurooster op It Pertoer stopt de huidige 

samenwerkingsvorm van de groepen 5 t/m 8 tussen Jorwert en Weidum. Gineke 

verzorgde de lessen bewegingsonderwijs voor de kinderen van Jorwert en Weidum in één 

groep. Hanno deed dit voor begrijpend lezen en de groepen 5-6 en 7-8 wisselden elkaar 

af. 

Het continurooster van It Pertoer brengt met zich mee dat lestijden ingrijpend wijzigen 

en dat de huidige samenwerkingsvorm hierin niet langer past. En dat vinden wij jammer 

want kinderen leren veel van elkaar: de onderlinge interactie is erg waardevol. 

De betrokken leerkrachten hebben besloten dat samenwerken zeker een nieuwe kans 

moet krijgen en er wordt al gedacht aan een andere, geheel gewijzigde inrichting. In 

deze opzet moet nog worden vastgesteld hoe de locaties gebruikt kunnen worden, welke 

dagen of dagdelen het meest geschikt zijn, hoe de kinderen gebracht en gehaald worden 

en er wordt gesproken over een lesopzet met thematisch onderwijs. 

Maar het vervoer van en naar school zal eerst duidelijk moeten zijn. Ouders spelen hierin 

een grote rol. 

In de MR zal dit besproken worden, de leerkrachten gaan er dan mee aan de slag en het 

zal aan ouders gepresenteerd worden. 

Wij vertrouwen erop dat het idee resulteert in een 

plan met beter onderwijs voor de kinderen want de 

groepscombinaties worden kleiner. Als het allemaal 

gaat lukken, streven wij er naar om het na de 

kerstvakantie in te laten gaan, in januari 2017. 

 

 

 

 

Afscheid Daan 

9 juni hebben wij afscheid genomen van Daan Teygeler. 

Daan zet zijn schoolloopbaan voort op de Steve Jobs school in Sneek. 

We wensen Daan veel succes en plezier op zijn nieuwe school. 

  

 

Schoolconcert 

Het concert het was echt heel leuk. 

Iedereen kon echt heel mooi zingen.  

En groep 1,2,3,4 deed mee en groep 

5,6,7,8 deed ook mee en het was echt 

Super leuk en we zongen hier in Jorwert 

vandaag in Jorwert hier maken wij muziek 

en hoepel op Jack en opzij opzij opzij en 

wie is er op wie en het einde neuzenlied en 

we deden het op koor.  

Lyse-Jet Ottema, groep 5 

 

 

 

 

 



 

Sportdag 

Maandag had ik sportdag en we moesten met 

Weidum samen werken en dat ging wel goed we 

waren groepje 8. De eerste opdracht was Jorwert 

tegen Weidum. We moesten wedstrijdje doen en 

daar na moesten we hard rennen en toen moesten 

we soort van turnen en daar had ik niet echt veel 

punten mee gekort.  

Sandra van der Heide, groep 5  

 

 

We hebben sportdag gehad 28-6-2016 in het 

zwembad van Wommels. 

Er waren 15 spelletjes en we hebben 3 keer 

pauze gehad 3 daarvan waren in het water.  

Jorwert had een spelletje waarbij je een kaart 

te zien kreeg en daar stonden woorden op. Wij  

hadden ze allemaal! In het water gingen we als 

eerste over zo’n mat we moesten er overheen 

zonder in het water te vallen. 

het 2e spelletje in het water was op een matje 

en moest je een estafette doen. 

het 3e water spelletje was gewone estafette.  

De wedstrijd estafette.  

Wij deden mee aan de estafette voor de kleine scholen. 

Winde, Rixt, Tatjana, Ramona, Hendrika, Mirthe 

Rixt, Ramona, Tatjana speelden als jongens dus gingen zij aan de andere kant staan. 

Winde, Hendrika, Mirthe waren de meisjes. 

Winde ging als eerste zij had een grote voorsprong gemaakt. ( bedankt Winde ) 

Toen moest Rixt, die haalde ook goed in. En toen kwam Ramona die hield het ook bij.  En 

toen Tatjana die ging ook als een speer. En toen kwam ik en haalden we de 3e plaats!!  

(vorig jaar waren we 4e ) 

Dat was sportdag 2016!!  

je mocht nog langer blijven.  Dus Winde en ik dachten waarom ook niet (we waren de 

enigen van Jorwert) 

Mirthe van der Heide, groep 7   

 

 

Afscheid groep 8 

Woensdagavond hebben we het afscheid van groep 8. 

Hiervoor zijn alle ouders en leerlingen om 19.00 uur welkom op school. 

Voor groep 5,6 en 7 zal dit programma iets eerder beginnen. Hier 

krijgen zij volgende week bericht van van groep 8.  

Ook de officiële uitnodiging voor deze avond ontvangt iedereen 

volgende week van groep 8.  

 

 

                          
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.brookhuisbusreizen.nl/assets/afbeeldingen-schoolreizen/28.-Drouwenerzand-foto-1.jpg&imgrefurl=http://www.brookhuisbusreizen.nl/school-en-studiereizen/schoolreis-tips/detail/28-drouwenerzand&docid=3juS5dWW9GxsJM&tbnid=i7VpTcRyzVLq2M:&w=1448&h=1144&hl=nl&bih=731&biw=1600&ved=0ahUKEwiugbaT8JfMAhWnAJoKHVHEAuo4ZBAzCEQoQTBB&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ichthusbaflo.nl/userfiles/images/slagharen-logo(3).jpg&imgrefurl=http://www.ichthusbaflo.nl/groepen/archief/2013-2014/groep-7b8/schoolreis-groep-6-7&docid=6W6okq2tzzsiaM&tbnid=ZbXMc42DkJi13M:&w=960&h=480&hl=nl&bih=731&biw=1600&ved=0ahUKEwjPuNzA8JfMAhXnO5oKHV_jDdcQMwhwKDcwNw&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

ânsje tawinske en bedankt foar 
alle stipe, yn wat foar foarm dan ek, om der foar alle bern 

in prachtich skoaljier fan te meitsjen! 
 

              
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


