
                                                                                      

 

                Schooljaar 2015-2016, nr. 8 (mei-juni) 

 

Agenda 

1 -  6: MR 

 6 - 6: OMR Easterwierrum 

 7 – 6: Excursie naar de kerk, groep 3, 4 en 5 

 8 – 6: Schoolfotograaf 

 8 – 6: Schoolkaatsen, Winsum 

 8 – 6: OT4 middag, team. 

24 -6 t/m 27 juni: Merke, lang wykein frij. 

28 – 6: Sportdei gr. 5 t/m 8, gr. 1 t/m 4 vrij! 

29 – 6: 9:30-10:30 uur schoolconcert o.l.v. juf Paula Schoenmaker 

30 – 6: Contactavond groep 1 t/m 7 

 4 – 7: Skoallereiskes! 

14 – 7: start Zomervakantie! 

 

 

 

Weromblik   

Tusken de lêste nijsbrief en dizze siet oardel wike maaie fakânsje. 

Dochs as je sjogge wat der allegear op en om skoalle bard, soene je 

hast ferjitte dat de bern ek útdage wurde om sosjaal emosioneel 

sterk te wurden, lêzen te learen, hieltyd dregere sommen te 

meitsjen, de wrâld om harren hinne prebearje te begripen ensf. 

ensf. Ja echt, it ‘gewoane’ skoalske ‘learen’ fynt eltse skoaldei ek 

plak! 

 

Nei it “Koningsontbijt” op skoalle ha we tegearre mei de skoalbern fan Weidum 

Keningsdei, 22 april sportief aktief west. 

Under begelieding fan nationaal bekend judoka Wies Achtereekte, top fuotbaltrener fan  

Sc Bolsward Marc van Hiel, âld top keatser en PC winner Simon Minnesma en krekt 

ôfstudearre dûnsdosinte Sandra Nicolai ha de bern in workshop folge. 

Fansels koe dit net plak fine sûnder de help fan de AC alden en assistent coach Hindrik 

Meinsma. Bedankt allegear! 

 

In pear dagen letter op de ‘echte’ Keningsdei wiene der in 

soad Jorwerter bern aktyf op it fuotbaltoernooi yn 

Easterlittens. Dêr hat de Krunenstrobbe ek nochris twa 

prizen wûn.  

Net allinne in soad Jorwerter bern, mar ek begelieders en 

supporters ha harren sjen litten. Tige tank oan Doede 

Ottema foar it yn goeie banen leiden fan dit barren. (de 

juffen ha dizze kear allinne as supporter oanwêzich west) 

 

De groepen 4 o/m 8 bin nei Mantgum west foar in ferkearsprojekt.  

Groep 4-5 en 6 mochten op skelters op in ferkearsplein ride en sa learden se 

ferkearsrigels en de betsjutting fan de buorden lâns de dyk. 



De boppebou hat in ‘remweg’ demonstraasje bijwenne. Tsja, dat makke wol yndruk hoe 

lang de remwei is fan in frachtwein. It ferskil tusken 30 as 50 km yn de oere ride is tige 

grut as de auto remje moat. 

 

Der binne ek wer swimdiploma’s helle, toetsen makke en 

eksamens ôfnommen lykas: Frysk, Ingelsk, ferkear. 

 

De juffen gean ferskate woansdei te middeis nei kursussen. De 

lêsten wiene in ferdjipping kursus oer Snappet en in nije WO 

metoade alles in 1 foarljochting. 

 

De boppebou hat in rûnlieding krigen yn it ferboude ‘Ons Huis’. 

Dêrnei ha twa studinten alles ferteld oer de bou en ha de bern 

sels ek oan it bouwen west. 

 

Van de opsomming van bovenstaande activiteiten staan op de 

site verslagjes en/of foto’s.  

 

                          ترحيب
Wolkom Sindra, Roa, Asmet en Nawras. 

Net ien sil it nijs mist ha fan de komst fan de famylje Al Zaidan nei Jorwert. 

We hoopje dat Sidra, Roa, Asmet en Nawras harren gau thús fiele bij ús op de 

Krunenstrobbe. 

 

 

 

 

 

Beteljen skoalreiskes 

4 july is it safier, skoalreiske foar alle groepen! 

Fansels moatte der noch al eefkes betelle wurde. Graach sa gau mooglik betelje op 

rekken nr.  NL40RBRB0939605236 St. activiteiten De Krunenstrobbe. 

Graach de namme fan de bern + groep der bij fermelde. 

Witte jo de bedragen noch? 

Groep 1 en 2:   € 12,50 

Groep 3 en 4:   € 25,00 

Groep 5 o/m 8: € 30,00    

 

 

Schoolfotograaf 

Woensdag 8 juni komt de schoolfotograaf. 

Broertjes en zusjes die (nog) niet op de Krunenstrobbe zitten mogen 

ook op de foto met grote broer of zus. 

Deze gezinsfoto’s worden vanaf half 9 gemaakt. Wie hiervoor 

belangstelling heeft graag om die tijd op het plein aanwezig zijn!  

Na ongeveer een week ontvangt u een inlogcode van de fotografe en 

kunt u foto’s bestellen.   

 

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


 

Sportdag 28 juni 

Zoals elk jaar gaan de groepen 5 en 6 met juf Sepkje op de fiets naar Mantgum. De 

groepen 7 en 8 worden bij het zwembad in Wommels verwacht. Ouders worden nog 

benaderd om mee te gaan. 

De onderbouw heeft deze dag vrij. 

Let op: indien de sportdag i.v.m. de weersomstandigheden niet door gaat, gaan alle 

groepen gewoon naar school! Dit wordt tijdig bekend gemaakt o.a. via de schoolsite.   

 

 

Groep 8 nei it VO 

Winde, Roy en Hendrik ha goed harren bêst dien op de eintoets 

en de resultaten wiene dan ek nei ferwachting. 

It wie soms al dreech om in keuze te meitsjen foar in ferfolch 

skoalle, mar lokkich bin se alle trije oan naam op de skoalle fan 

harren winsk. 

Hjirûnder skriuwe se hjir sels oer.  

  

 

B.H.S 

Ik ga naar de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk. Het lijkt mij een hele leuke 

school alleen ik moet wel best wel ver fietsen 36 km dus dat word wel wat ja. Dat is 

ongeveer 2 uren fietsen. Op de burgemeester Harmsma school ga ik naar vmbo 

theoretisch. Het lijkt me super spannend op mijn nieuwe school maar ik ga jullie ook 

missen. 

Dikke knuffel Winde Del Grosso 

  

Marne College  

Ik ga naar Marne College. 

Marne College is een middelbare school voor alle niveaus. 

Op Marne ga ik HVO/VWO doen. 

Marne is in Bolsward. 

Ik heb daar voor gekozen omdat het me een leuke school leek. 

Daar zit ik waarschijnlijk met 2 voetbalvrienden. 

Het fietsen duurt een uur het  is 20 km. 

Heb er veel zin in.  

Groetjes Roy van Hiel 

 

Nordwin 

Ik gean nei it Nordwin yn Ljouwert. 

Ik kom yn in klas mei 2 nivo’s VMBO-KADER , VMBO-THEORETISCH 

Dat is dit jier foar it eerst yn Nordwin Ljouwert. 

En myn fytsplan is : By ûs wei oer it fyts paad. By in boer oer it hiem en dan bin ik by de 

boksemerdaam.  Der gean ik fjirder nei Ljouwert. 

Ik ha der al sin yn! 

- Hendrik Hylkema 

 

                                          

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj_ICo9YbNAhWCPRQKHV4zCL8QjRwIBw&url=http://kbo-mater.skynetblogs.be/&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNHTh-9WwD0fJ2IxPi8bbCL8ow_TWg&ust=1464873383712611


 

    

En dan nog even dit: 

 

 Wanneer uw kind ziek is wilt u dit dan ’s ochtends tussen 8:00 en 8:25 uur 

persoonlijk aan de leerkracht melden. Via een briefje kan natuurlijk ook, maar 

niet per mail. Deze wordt voor schooltijd niet gelezen. 

 Wilt u om andere redenen uw kind absent melden, dan moet hier ruim van te 

voren toestemming voor worden gevraagd. 

 Ons luizenteam heeft 2 weken geleden geen enkele luis of neet kunnen vinden. 

 De leerlingen krijgen voor de zomervakantie een kaart mee van de Vakantie-bieb. 

 Achter de schermen wordt druk gepuzzeld over de formatie voor volgend 

schooljaar. Zodra dit rond is krijgt u bericht hierover. 

 De laatste dag van dit schooljaar is woensdag 14 juli! 

 Informatie over het afscheid van groep 8 en de laatste schooldag volgen nog. 

 

                          

 

 

 

 

 

             Thema’s Sociale Ontwikkeling 
    

 

Week 23: Vertrouwen 

Week 24: Jaloers.. 
Week 25: Vrede sluiten… 
Week 26: Jezelf zijn 

Week 27:      Afscheid nemen 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke Krunenstrobbe groet! 


