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Noch altyd prachtich waar! Alwer 6 wiken nei skoalle en dochs ek al hast hjerstfekânsje. Der is wer in 

protte te dwaan en ek yn dizze nijsbrief te lêzen. Folle lêsplesier! 

Kinderboekenweek! 

Woensdag 5 oktober starten we met het thema van de kinderboekenweek 2016 

Voor altijd jong! 

 

Op woensdag 5 oktober openen we samen met de kinderen de 
Kinderboekenweek. Deze dag staat in het teken van het onderwijs van vroeger. 
De leerlingen mogen verkleed komen in het thema en krijgen deze dag les zoals 
dat vroeger ging. Ook zouden we graag voorwerpen van vroeger de school 
inhalen. Hebt u dus nog iets wat wij zouden mogen lenen, geef dit uw kind dan 
mee.  
Ook vragen we de hulp van opa’s en oma’s, pake’s en beppe’s en andere 
ouderen uit de buurt. Samen met hen zouden we graag lessen willen geven uit  
‘de oude tijd’. We denken hierbij aan: haken, breien, koken, tollen, punniken, 

hoepelen, vissen, hout bewerken, weven, 
vilten, borduren en ga zo maar door.  
 
Afhankelijk van het aantal mensen dat 
meehelpt plannen we deze activiteiten in in 
de week van 10 tot 14 oktober.  
Last but not least! We gaan elke dag veel 
lezen en voorlezen. Er zijn zoveel leuke 
boeken en verhalen. 

 

MUSIKAL: Master Gysbert, Inkele reis Sabeare 

De berne-musical "Master Gysbert, inkele reis Sabeare" waard tiisdei 27 septimber foar it earst fertoand 

yn de Broeretsjerke yn Boalsert. De musical is ûnderdiel fan de aktiviteiten yn it ramt fan it 350e betin-

kingsjier fan Gysbert Japicx, skoalmaster en dichter út Boalsert. Japicx (1603-1666) hat derfoar soarge 

dat it Frysk wer brûkt waard foar serieuze literatuer en lei sa de basis foar it skreaune Frysk.De musi-cal 

wurdt twa wiken lang fertoand oan 2.000 bern fan basisskoallen yn Fryslân. It is in fleurige foar-stelling 

mei in protte humor en taalgrapkes. It boadskip fan de foarstelling is dat taal ferbynt. Sa wurdt der 

Nederlânsk, Frysk en Ingelsk praat en is der in meartalich liet dêr't ek de skoallebern op oefene hawwe. 

Ek ús skoalle mei dêrhinne. De groepen 5 o/m 8 binne der op tongersdei 29 septimber hinne west. De 

bern ha thús grif al fertelt wat se der fan foenen. Alle âlders noch tige bedankt foar it riden. 



        Nieuwsbrief                                                               
oktober 2016 

 
 

Adres: De Krunen 1 9023AG Jorwert                                    Tel. 0582519700  

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

 

  

                        
Sc Heerenveen op zoek naar voetbaltalent 

tijdens Jonger Oranje Talentendag 
Speuren naar nieuwe Hakim Ziyech 

 
 

Voetballen in een shirt van een profclub zoals sc Heerenveen, dat is een droom voor veel kinderen. Woensdag 19 oktober, 

in de herfstvakantie, kan deze droom in vervulling gaan. Sc Heerenveen gaat namelijk tijdens de Jonger Oranje 

Talentendag op zoek naar voetbaltalent in de regio Noordoostpolder. Locatie van deze voetbaldag is het complex van asv 

Dronten.  

 

De hele dag voetballen, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken en uitgebreid bekeken worden door 

de scouts van sc Heerenveen. Dat zijn de ingrediënten waar ruim 274 jongens en meisjes – geboren 

tussen 2005 en 2011 – van smullen tijdens de Jonger Oranje Talentendag bij asv Dronten. 

 

Tijdens de Jonger Oranje Talentendag wordt een 4 tegen 4 toernooi gespeeld en krijgen de keepers een 

speciale clinic onder begeleiding van professionele keeperstrainers. Alle jongens en meisjes krijgen de 

kans om hun droom te verwezenlijken: een stage bij sc Heerenveen en/of een plek in de Jonger Oranje 

(regio)selectie. 

De scouts van sc Heerenveen selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers voor de 
drie Jonger Oranje Regioselecties ‘Noordoostpolder’ in de leeftijdscategorieën Onder 9 jaar, Onder 11 
en onder 13. Zij gaan meedoen aan de grote Jonger Oranje Finals aan het einde van het seizoen. Daar 
worden drie Jonger Oranje teams geselecteerd door de scouts van alle meewerkende profclubs. Jonger 
Oranje is het talententeam dat een seizoen lang tegen profclubs speelt en deelneemt aan internationale 
toernooien. 
 
Sinds de oprichting in 2007 hebben meer dan 85 kinderen via Jonger Oranje de overstap gemaakt naar 
een profclub. Een recent voorbeeld daarvan is Adam Zaian (12), hij speelde afgelopen seizoen in Jonger 
Oranje O13. Tijdens zijn periode bij Jonger Oranje is Adam positief opgevallen bij de scouts van FC 
Utrecht. Komend seizoen mag hij zijn voetbalkwaliteiten laten zien bij de jeugdopleiding van de 
Domstedelingen.  Via deze link kan er ingeschreven worden: www.jongeroranje.nl/inschrijven 

http://www.jongeroranje.nl/inschrijven


        Nieuwsbrief                                                               
oktober 2016 

 
 

Adres: De Krunen 1 9023AG Jorwert                                    Tel. 0582519700  

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

 

Schoolfruit. 
 

Nederland neemt in schooljaar 2016/2017 voor het achtste jaar deel aan de Europese 

schoolfruitregeling. De regeling heeft tot doel om: 

• de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren; 

• kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren; 

• de afzet van groente en fruit te bevorderen. 

Er is een beperkt aantal scholen dat mee kan doen en hoe mooi is het dat 

wij er dit jaar weer bij zijn!! Vanaf begin november zal er wekelijks fruit 

aan school geleverd worden. Heerlijk zo’n lekkere aardbei of framboos of 

kiwi of….!!! Smullen maar! Elke school ontvangt 21 weken lang elke week 

3 stuks fruit per kind.         

 Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg groente. 
Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert 
gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 

 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook 
vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt 
schoolfruit prettig. 

 Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te leggen. 
 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geldt 

voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal 
importproducten, zoals bananen en sinaasappels. 

 Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de 
verschillende soorten fruit en groente. 

 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te 
zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen 
dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten 
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 
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Even voorstellen….. 

Er zijn dit schooljaar een paar ‘nieuwe gezichten’. Zij stellen zich aan 

jullie voor: 

Voor de meeste Jorwerters ben ik niet een nieuw gezicht, maar in functie als 
onderwijsassitent op de Krunenstrobbe natuurlijk wel.  
Mijn naam is Jeltsje Kramer-Tamminga. Ik woon samen met mijn man en 
kinderen in Weidum. 

Ik heb afgelopen paar jaar als klasse-
assistent in de onderbouw op De Skelp in 
Drachten gewerkt. Een school voor 
slechthorende kinderen of met spraak-
taalproblemen. 
Voor ik als klasse-assistent ging werken, 
heb ik een aantal jaren gewerkt als 
gastvrouw in de horeca. Maar ik ben 

begonnen als begeleider in de gehandicaptenzorg, waarvoor ik de opleiding 
SPW heb gedaan. Ik werk nog niet zo lang in het onderwijs, maar ik voel mij in 
dit werk helemaal op mijn plek. Op school in Jorwert begin ik mijn draai te 
vinden, leer de kinderen en de “nieuwe” collega’s al aardig kennen. Ik heb het 
op de Krunenstrobbe in ieder geval erg naar mijn zin. Naast mijn werk heb ik 
natuurlijk mijn gezin, ook speel ik al jaren bariton bij de Harmonie in Weidum 
en fiets(race) ik veel. Tot eind december val ik in voor Paulien in Jorwert en wat 
daarna op mijn pad komt, zien we dan wel weer.  

 

Hallo, ik bin Symentsje Hibma. Tegeare mei myn man en ús 3 bern wenje ik op 

in pleats yn Sweins. Ik bin dit jier nij bij jim op de Krunenstrobbe kommen as 

learkrêft fan groep 1 o/m 4. Nei myn oplieding 

bin ik yn 2005 begûn te wurkjen yn Kûbaard.  

Yn it begjin yn groep 3/4/5, letter ek 6/7/8 

derbij.  Nei de slúting fan de skoalle fan 

Kûbaard ferline jier mocht ik oerstappe nei 

Jorwert, in hiele nije útdaaging! En oan’t no ta 

fyn ik it hiel leuk! Ik hoopje jim hjoed of moarn 

ris te treffen op of rûnom skoalle, om der 

tegeare mei jim in moai plak fan te meitsjen 

foar jim bern!  

 

 

 

Agenda: 

5-14 oktober: 

kinderboekenweek 

11 oktober: 

informatie avond 

van 19.00- 20.45  

14-21 oktober 

herfstvakantie 

24 oktober: 

luizencontrole 

31 oktober: start 

schoolfruit 

8 november: 

spreekuuur avond 

9 november: 

schoolontbijt 
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Mijn naam is Sietske Okkema, getrouwd met Klaas, moeder van vier kinderen en beppe van twee 

kleinkinderen. Wij wonen nu alweer vijf jaar in Bolsward. Ik lees,wandel en fiets graag. Al vanaf 1977, 

met een onderbreking van circa 10 jaar,  ben ik met veel plezier werkzaam in het onderwijs. Behalve in 

de kleutergroepen heb ik eigenlijk in alle jaargroepen wel lesggeven. Later heb ik 

mij vooral toegelegd op de zorg om en rond kinderen in de school en ook 

daarom de opleiding voor intern begeleider gevolgd. Vorig jaar werkte ik op een 

vier-tal scholen waarvan er twee helaas hun deuren moesten sluiten. Nu werk ik 

naast Jorwert ook in Mantgum en Winsum als intern begeleider. Het is heel fijn 

om nu weer nieuwe mensen te leren kennen, kinderen, collega’s en ouders. Ik 

heb het prima naar de zin en hoop jullie nog vaak te zien en/of te spreken. 

 

DOEKOE schoolpleinactie! 

Van 3 oktober t/m 13 november 2016 kunnen de klanten van COOP sparen voor sport-en 

spelmaterialen voor de scholen in de buurt. De schoolpleinactie wordt voor de derde keer 

georganiseerd in samenwerking met de Johan Cruyff Foudation, Unilever en Arla Foods. 

Tijdens de actieperiode ontvangen de klanten van COOP gratis Doekoe-munten bij aankoop 

actieproducten van Arla en Unilever. Deze munten kunnen vervolgens in de winkel worden gedoneerd 

aan de school in de buurt, natuurlijk is dat voor onze school! Hoe meer klanten Doekoe-munten aan de 

school schenken, hoe hoger het straks te besteden bedrag! In totaal verdeelt COOP voor zo’n €200.000 

aan materialen. 

Wij hopen dat jullie allemaal mee doen. Vertel het vrienden 

en familie! 

 


