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Dizze moanne begjint de simmer, binne der rûnom wer de doarpsfeesten en ûnderskate oare aktiviteiten! 

Noch in oantal wiken en dan begjint de simmerfekânsje. Yn ( no noch) Littenseradiel set dy útein mei de 

spulwike! Holle , bolle , tsjing! Oant it safier is, binne der yn skoalle noch tal fan saken te dwaan. De bern 

krije aanst harren rapport mei en groep 8 nimt ôfskie. 

 

De 3-talige school 

De Krunenstrobbe mag zich 3-talige school noemen. Daarbij gaat het zoals gezegd om die 3 talen: Fries, 

Nederlands en Engels. We willen aansluiten bij de thuistaal van de kinderen, maar hen tegelijk nieuwe 

talen leren. Jonge kinderen kunnen heel goed meer talen leren! Dit gaat vaak spelenderwijs met liedjes 

en leuke kinderboeken. Veel  kinderboeken worden al in deze drie talen uitgegeven, zoals “de Gruffalo”, 

een prachtig verhaal voor jonge kinderen. De GVR van Ronald Dahl ,voor de wat oudere kinderen, is in 

twee talen op school aanwezig. Het gaat bij alles om de algehele taalontwikkeling van kinderen: 

luisteren, vertellen, verstaan, woordenschat, begrijpen, schrijven en lezen. Om de wereld om je heen te 

kunnen begrijpen ,heb je taal nodig! Overal is taal, alles is taal.  

In de onderbouw hebben we twee Friese dagen, geven we Engelse les en is op alle andere dagdelen 

Nederlands de voertaal. In de bovenbouw is er één Friese dag, één Engels dagdeel en de overige dagen 

is dat ook Nederlands. Natuurlijk houden we rekening met de overwegend Friese thuistaal van de 

kinderen. Voor de Syrische kinderen is, heel begrijpelijk, Nederlands de ‘schooltaal’.  We kunnen elkaar 

allemaal verstaan en begrijpen! 

Als school kijken we regelmatig naar wat we hebben afgesproken. Doen we de juiste dingen en doen we 

die goed? Dit geldt ook voor ons talenonderwijs. In het nieuwe schooljaar komen we hier zeker op 

terug. 

 

Zomerlezen  

Zomerlezen is eigenlijk bedoeld voor de kinderen van de groepen 3 en 4. 

In de praktijk blijkt dat kinderen gedurende die zomervakantie ‘terug 

vallen’met lezen. Bij de start van het nieuwe schooljaar kost dat enkele 

weken om weer op het ‘oude’ niveau  te komen. Mede om die reden 

krijgen de kinderen een tas met leuke leesboeken mee, maar in de eerste 

plaats natuurlijk omdat het gewoon heel leuk is om te lezen of om voor te 

lezen! Ook in de vakantie! 

Na de vakantie worden de boeken weer in school ingeleverd. 
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De schoolbibliotheek 

Woensdag 21 juni  kwam Jildau van der Wal ons helpen met de schoolbibliotheek. Zij is leesconsulent en 

werkt bij de bibliotheek. Er zijn veel  boeken op school, maar niet alles wordt gelezen en/of gebruikt.  

Alle boeken werden bekeken en gesorteerd. Boeken welke ‘afgeschreven’zijn, werden apart gehouden. 

We willen daarmee een boekenmarkt inrichten voor de kinderen en de ouders. Van de opbrengst 

kunnen we dan weer nieuwe boeken aanschaffen. 

Daarnaast heeft Jildau ons nog tips gegeven om de leeshoeken efficiënt en leuk in te richten.  

Jildau gaf aan dat wij veel leuke boeken hebben in onze school, vooral spannende boeken! Tegelijk is er 

hier en daar wel aanvulling nodig. Daar gaan we mee aan de slag. 

Zomeractiviteiten 

Zowel in het Fries museum als in het Natuurmuseum worden er in de zomer diverse activiteiten voor 

kinderen georganiseerd. Kijk hiervoor op hun websites: Friesmuseum.nl en Natuurmuseum.nl. 

 

The results! 

 
Our students have done their very best efforts! 
They all succeeded. Congratulations all of you! 
 

 

 

Het schoolplein 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan om het plein 

helemaal opnieuw in te richten. Wanneer dat plan klaar is èn 

er een reëele inschatting van de kosten ligt, kunnen er 

fondsen aangeschreven worden. Zodra er daarna 

toezeggingen zijn, kunnen we aan de slag. We houden jullie 

op de hoogte. Mochten er ouders zijn die in de fondswerving 

iets kunnen of willen  betekenen, dan graag melden bij Sietske 

Okkema.  
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Muzieklessen 

Het afgelopen schooljaar verzorgde juf Paula de muzieklessen op de 

woensdagochtend. We constateerden dat er, met name bij de kinderen 

in de bovenbouw,de motivatie en het plezier ontbrak. Ook merkten we 

dat juf Paula met haar muzieklessen minder aansluiting vond bij die 

bovenbouw. 

Voor het nieuwe schooljaar gaan we de opzet aanpassen. Juf Paula 

komt elke woensdag op dezelfde tijd de muzieklessen geven, maar in 

een andere groepscombinatie. Een half uur groep 1,2 en een half uur 

groep 3,4,5. De leerkracht in de bovenbouw verzorgt de muzieklessen 

dan zelf. 

We hopen en verwachten dat het muziekonderwijs zo beter tot zijn 

recht komt, passend bij de leeftijdsgroep. Muziek is plezier hebben en 

kan zo ontzettend leuk en leerzaam zijn! 

 

 

Sportdag 

Dit jaar wordt voor de laatste keer de gemeentelijke sportdag 

georganiseerd. Dit vanwege de gemeentelijke herindeling. Hoe het er 

volgend jaar uit komt te zien, is nu nog niet bekend. Geen sportdag of 

een sportdag in combinatie met de koningspelen of een sportdag met 

de scholen van het Onderwijsteam? 

De groepen 5 en 6 gaan naar Mantgum en de groepen 7 en 8 naar 

Wommels. Voor de begeleiding in Wommels hebben we nog een 

ouder of oud-leerling nodig. Graag melden bij juf Gineke. 

 

Agenda: 

23 juni: Merke 

Jorwert 

4 juli: Sportdag groep 

5-8 

5 juli: Boekenmarkt 

vanaf 13.30 uur. 

7juli: Zwemmen in 

Wommels gr.5-8 

13 juli: 

Rapportgesprekken 

12 juli: Inloop 

muziekles vanaf 

11.30 uur. 

18 juli: 

Schoonmaakavond 

19 juli: Afscheid 

groep 8 vanaf 18.30 

uur 

Donderdag 20 juli: 

Laatste schooldag 

Zomervakantie t/m 3 

september. 
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10 min. gesprekken op 

donderdag 13 juli 2016                                       

Bij verhindering graag zelf ruilen 

en dit even aan de leerkracht 

doorgeven. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

Tijd Onderbouw Bovenbouw 

18.50-19.00 Evert  

19.00-19.10 Doete Famke 

19.10-19.20 Hiske Rianne 

19.20-19.30 Jelte Arjen Lyse Jet 

19.30-19.40 Jorn Chris 

19.40-19.50 Lieke Antsje 

19.50-20.00 Fenna Nannie 

20.00-20.10 Ellysia Tim 

20.10-20.20 Sytze Sandra 

20.20-20.30 Noëlson Inés 

20.30-20.40 Thomas Ate Marije 

20.40-20.50 Anna Geertje Bloeme  

20.50-21.00 Auke Wietse Jochum 

21.00-21.10 Atze  

21.10-21.20 Grieke  

21.20-21.30 Rob  

21.30-21.40 Harm  

21.40-21.50   

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.pcbark.nl/content/384/agenda/clnt/68254_org.jpg&imgrefurl=http://www.pcbark.nl/ag-384-7-68254/agenda/10_minuten_gesprekken.html&h=309&w=437&tbnid=3eRZp_GSR9gzCM:&zoom=1&docid=Jbc-PSDCEtkokM&hl=nl&ei=kf9uVbT6EILTU9LZgdAJ&tbm=isch&ved=0CIABEDMoRDBE

