
                                                                                      

 

                Schooljaar 2015-2016, nr. 7 

 

Agenda 

20 – 4: Eindtoets (Route8) groep 8 

20 - 4: Snappet training team in Wiuwert 

22 - 4: Koningsspelen incl. ontbijt op school, 12 uur lln. vrij 

27 - 4: Koningsdag, voetbal toernooi Oosterlittens 

28 - 4 t/m 6 – 5: Meivakantie, incl. hemelvaart 

 9 -  5: Juf Gineke jarig! Hoera weer naar school 

16 - 5: Pinkstermaandag vrij 

25 - 5: Studiemiddag 3TS 

 1 -  6: MR 

 6 –  6: OMR Easterwierrum 

28 – 6: Sportdei gr. 5 t/m 8 

 4 – 7: Skoallereiskes! 

 

 

 

Diploma voor juf Inge. 

Maandag 4 april was een spannende dag voor juf Inge. 

’s Ochtends had zij haar laatste assessment voor haar Pabo diploma. 

Wij maakten ons geen zorgen, maar hebben flink voor haar geduimd en 

ja hoor, tijdens de lunch kwam het verlossende whats appje:   

Van harte gefeliciteerd Inge! 

 

 

Einde EU-Schoolfruit 

Maandag 18 april is de laatste dag dat er schoolfruit wordt geleverd. We zijn dan 21 

weken lang verwend met heerlijk vers fruit (840 porties!)voor drie dagen per week én 

een club super ouders die het fruit in schalen klaar maakte voor alle leerlingen! 

Na de meivakantie zal het wel even weer wennen zijn, maar de leerlingen moeten dan 

weer alle dagen zelf fruit mee naar school nemen. 
 

Gym bus  

Na de meivakantie rijdt er geen gym bus meer om de 

kinderen naar Mantgum en Weidum te brengen. De gymlessen 

worden vanaf week 19 op het sportveld (of plein) gegeven. De 

zaalschoenen mogen thuis blijven en de veldschoenen kunnen 

mee naar school. Voor de bovenbouw gelden dan weer de 

gewone schooltijden (13:15-15:15) op donderdagmiddag.  

 

Houlik Jelmer en juf Paulien 

Sneon 9 april troude juf Paulien mei har Jelmer 

yn Snits. As ferrassing (der hie mar 1 beuker it 

ferklapt) stiene in oantal bern mei fersierde 

bogen en belleblaas bij it stedhûs doe’t Paulien 

en Jelmer nei bûten kamen.  

En wat wie juf mooi yn har prachtige troujurk! 

Fansels bin der hiel wat foto’s makke. 

 

En wat hong er achter Paulien har auto doe’t se 

tiisdei út har wurk wei nei hûs ta riid………….?  Bernestreken as………… 
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Zwemonderwijs 

Hierbij willen wij u informeren over de ontwikkelingen in het zwemonderwijs van school. 

Sinds mei 2015 zijn we in gesprek met de ouders van de zwemcommissie om samen het 

schoolzwemmen anders in te richten. Zoals u wellicht weet is het schoolzwemmen een 

vorm van gymnastiek. De verantwoordelijkheid, verantwoording  en de organisatie valt  

volledig binnen de taken van de school en het onderwijzend personeel. We zijn aan het 

kijken of we het zwemmen buiten schooltijd, maar wel aansluitend op de schooltijden 

plaats kunnen laten vinden.  

De Krunenstrobbe daalt in aantallen leerlingen en we werken nu in twee groepen. We 

zien de laatste jaren dat we een tekort hebben in de formatie van de school. We kunnen 

niet meer onderwijzend personeel voor de klas krijgen. Het zwemmen kost anderhalf uur 

onderwijstijd per week. In een schooljaar is dat bijna 3 weken onderwijs. We vinden dat 

we de kinderen bijna drie weken regulier onderwijs te kort doen. We betalen een juf 

bijna drie weken uit om haar mee te laten gaan met zwemmen. We vinden dat we deze 

tijd echt anders en beter  kunnen inzetten in het belang van het onderwijs aan uw kind. 

Gelukkig zwemmen heden ten dage veel ouders zelf met hun kinderen in Leeuwarden en 

is het schoolzwemmen niet meer strikt noodzakelijk om te leren zwemmen. Daarnaast 

merken wij dat het draagvlak voor het zwemmen onder schooltijd in de loop der jaren 

afgenomen is. Ouders geven aan dat ze voor de gemeenschappelijkheid graag willen dat 

het zwemmen blijft, maar dat het niet onoverkomelijk is dat het niet meer, of juist 

anders georganiseerd wordt. 

Natuurlijk hebben wij begrip voor het feit dat de ouders van jonge kinderen in het dorp 

graag willen zwemmen met alle kinderen tegelijk. Vandaar dat wij samen met de 

zwemcommissie kijken naar de mogelijkheden om het zwemmen door ouders zelf te 

gaan organiseren. De school zal hierbij helpen waar het kan. In de komende weken 

zoeken we met de zwemcommissie verder naar mogelijkheden om kinderen te laten 

zwemmen in samenhang met school. Uiteraard houden wij u op de hoogte! 

 

Skûlje yn Jorwert 

Nei de besite fan Marijke 

Geertsma en Wybe Koldijk ha 

alle groepen wurke oan it 

tema oarloch, flechtelingen, 

skûlje ensh. 

In oantal wurkstikken dy’t 

makke binne, kin elts no sjen 

yn it foarportaal fan de 

tsjerke. 

Tongersdei 7 april mocht de 

boppebou nei de foarstelling 

ta. Ek de bern fan Weidum 

wiene útnoege. De foarstelling 

hat djippe yndruk makke op 

de bern. Freeds is der noch 

neipraten en ha de bern 

stikjes skreaun. Jan en 

Marijke ha dizze ferhalen 

krigen en we bin tige bliid dat 

wy mei de bern nei de foarstelling mochten.  

 

Fuotbaltoernooi 27 april 

Op Keningsdei fynt wer it Geert Engberts fuotbaltoernooi plak yn Easterlittens. 

Wy bin grutsk op de oanmeldingen! We ha leafst 4 tiims ynskrean, werby ien tiim in 

kombi Jorwert/Weidum is.  



Ek bin we bliid mei de enthousiastmerende, stimulerende Doede Ottema mei syn 

positieve ynset foar dizze dei. Dat jild fansels ek foar alle oare coaches, lieders en it 

oanmoedigend publyk. Sukses jonges en famkes! 

 

 

Leesmoeders op vrijdagochtend voor groep 3 

Elke vrijdagochtend komen er 3 enthousiaste ouders lezen met de kinderen van groep 3. 

Erg leuk voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Alle hulp is welkom. Lijkt het je 

leuk om na de vakantie ook een aantal weken met de kinderen te gaan lezen? Geef je 

dan op bij juf Marjolein. Ouders uit alle klassen zijn welkom. Maar misschien is er wel 

een buurvrouw of pake/beppe in de omgeving die graag wil komen helpen. Iedereen is 

welkom.  

 

Lekker Fit Fryslan 

Van 11 t/m 22 april werken de leerlingen van groep 5 t/m 8 aan het 

project 'Lekker Fit'. Elke dag doen we een opdracht die te maken heeft 

met gezonde voeding en/of bewegen. Ook zijn de leerlingen een 

tussendoortje-dagboek aan het bijhouden en krijgen we een gastles 

over gezonde voeding. Dit project sluiten we af met de Koningsspelen 

op 22 april.  

 

 

Koningsspelen 2016 

Vrijdagochtend 22 april vieren wij de Koningsspelen. Dit jaar komen de leerlingen van 

Weidum naar Jorwert.  

Deze ochtend beginnen we met een ontbijt op school. De kinderen hoeven dus  

’s ochtends thuis niet te ontbijten. Vervolgens zullen we in groepen door het dorp gaan 

om verschillende sportclinics bij te wonen. Zo gaan wij onder andere dansen in de studio 

en voetballen op het sportveld. Rond 12 uur zijn alle kinderen vrij. 

 

Juffen op tour in een DAFje 

Op woensdag 7 april waren alle kinderen vrij van school. De 

juffen van de Krunenstrobbe hadden een speciale OT4 dag. 

‘s  Ochtends zijn we bijgeschoold over de 21ste eeuwse 

vaardigheden. ‘s Middags werden alle leerkrachten van 

onderwijsteam 4 in het zonnetje gezet. Met een speciale DAF 

tour mochten wij deze dag afsluiten. Dit vonden wij juffen 

een zeer geslaagde middag en we kunnen jullie vol trots 

vertellen dat onze juffen de beste coureurs zijn van het hele 

onderwijsteam! Daar heb je nog eens wat aan. In de meest 

fel gekleurde DAFjes hebben we onze tour voltooid. Hier een 

foto als bewijs: 

 

 

 

 

Groep 1/2 werken aan thema Boerderij 

Onze klas is omgetoverd tot een waardige boerderij! Er is van alles te vinden. Van 

tractors tot aan het voer voor de boerderijdieren. Ook hebben we een echt boerderijdier 

te logeren gehad. Het konijn van juf Sepkje mocht een weekje bij ons in de klas komen. 

We hopen dat Stampertje het heel erg naar zijn zin heeft gehad! Elke dag werd hij 

verwend met allerlei ‘konijnenblaadjes’ die de kinderen voor het konijn hadden 

verzameld.  

Ook willen we alle ouders bedanken voor alle spulletjes die we hebben mogen lenen. 

Dankzij alle materialen hebben we heel uitgebreid aan dit thema kunnen werken.  

 

 



 

Groep 1 t/m 4 bezoekt boerderij Rodenhuis 

Ook dit jaar konden we een bezoek aan Boerderij 

Rodenhuis niet overslaan. De lammerij is in volle gang. 

Een mooi moment om de pasgeboren lammetjes te komen 

bekijken en verwennen met veel knuffels. De kinderen van 

groep 3 en 4 mochten ook mee. Ze hebben van te voren 

vragen bedacht waar ze graag antwoord op wilden krijgen. 

Boer Tjalling en Boerin Nina hebben deze met alle plezier 

beantwoord. Bedankt voor jullie inzet! Altijd een groot 

feest om bij jullie op bezoek te komen.  

 

 

Krea groep 1 o/m 4  
Tidens de crea-lessen binne de bern fan de ûnderbou drok dwaande west mei it 

beskilderjen en fersieren fan fûgelhokjes. Dizze hie Jacob Keuning makke en hy tocht dat 

de fûgels ek wol ris wat oars woene as sa’n saai grien hokje.. No dat is seker lukt! Benijd 

wat foar hippe fûgels der aanst ú t de aaien komme dy ’t deryn lein wurde. Yn koarten 

hinget Jacob se tegearre mei de bern rûnom skoalle op. 

 

 

Route8-Toets  

Woensdagochtend 20 april doen de leerlingen van groep 8 de Route8-

toets. Deze toets komt dit jaar in plaats van de eindcito. Hendrik, Roy 

en Winde zullen woensdag deze toets doen op de computer. Waar de 

eindcito-toets drie dagen duurde, duurt deze toets maar één dag. En 

wat ook leuk is aan deze toets is dat hij volledig adaptief is. Dat houdt 

in dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerlingen. Maak je 

een fout dan krijg je een iets gemakkelijkere vraag, doe je het goed 

dan krijg je een wat moeilijkere vraag.  

Wij wensen Roy, Hendrik en Winde veel succes deze dag! 

 
 

Schoolreisje groep 1 en 2 

Op maandag 4 juli gaan de kleuters op schoolreisje 

naar….. De Naturij in Drachten!! We vertrekken rond 

8:40 van school en zijn rond 13:30 uur weer terug. Deze 

dag wordt alles voor de kinderen geregeld. Ze hoeven 

dus geen eten en drinken mee te nemen. School neemt 

een tas schone kleding mee voor de kleine ongelukjes. 

De kosten van het schoolreisje zijn 12,50 euro per 

leerling.   

We hebben nog 1 begeleid(st)er nodig die het leuk vindt 

om mee te gaan op deze bijzondere dag. Lijkt het je leuk? Geef je op bij juf Marjolein. 

We hopen op een mooie dag!  

 

 

Skoallereis groep 3 en 4 

Ek de bern fan groep 3 en 4 geane moandei 4 july op skoallereis. 

We geane teagearre mei de bern fan Weidum mei de bus nei 

Drouwenerzand. We wolle graach noch ien heit of mem mei 

hawwe. Wa ’t dit leuk liket mei dit trochjaan oan juf Sepkje. 

Kosten fan dit skoallereiske komme op €25,-   

 

 

 

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/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-fiR8ZfMAhXEORQKHaTWBM8QjRwIBw&url=https://route8.nl/&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNHpMsjc9P0rrQ4GwbcxVxGSOh91wQ&ust=1461058447725065


Skoallereis groep 5, 6, 7 en 8 

De boppebou giet op 4 july nei Slagharen!  

De kosten binne € 30,--. We wolle graach noch twa 

heiten en/of memmen mei hawwe. Wa ’t dit leuk liket 

mei dit trochjaan oan juf Gineke.   

Ynformaasje oer tiden, wat wol/net mei te nimmen 

komt letter noch. 

 

Beteljen skoalreiskes 

De kosten fan de skoalreiskes stean yn de boppesteande stikjes.  

It nije rekkennr. fan de Aktiviteiten Kommisje is by it út kommen fan dizze nijsrief noch 

net bekend. Sadra dit wol sa is, krijt elts in mail mei it fersyk it skoalreiske jild dêr sa 

gau mooglik op te stoarten. 

 

 

Onderzoek naar tweetaligheid: spelletjes spelen met juf Evelyn 

door Evelyn Bosma (Fryske Akademy / Universiteit van Amsterdam) 

In februari en maart ben ik een aantal dagen in Jorwert op school geweest om onderzoek te 

doen naar tweetaligheid. Uit eerder onderzoek met andere talen blijkt dat tweetalige kinderen 

een aantal voordelen hebben ten opzichte van eentalige kinderen. Ze kunnen zich beter 

focussen en meer onthouden. De laatste tijd zijn er echter ook studies die geen verschil laten 

zien tussen eentaligen en tweetaligen. De vraag is nu onder welke omstandigheden 

tweetaligheid een voordeel oplevert.  

In mijn onderzoek kijk ik of Fries-Nederlandse tweetalige 

kinderen een voordeel hebben ten opzichte van eentalige 

kinderen. Daarnaast kijk ik of het uitmaakt hoe tweetalig de 

kinderen in Friesland zijn. Is er een verschil tussen kinderen die 

beide talen ongeveer even goed spreken en kinderen die beter 

Nederlands dan Fries kunnen? 

In totaal doen er 120 kinderen mee aan mijn onderzoek, 

verspreid over 14 scholen in Friesland. In Jorwert doen er 9 kinderen mee, uit groep 3, 4 en 5. 

Bijzonder aan mijn onderzoek is dat ik de kinderen drie jaar lang volg, steeds met een jaar 

ertussen. Dit jaar was de laatste keer.  

Alle kinderen die meedoen aan het onderzoek zijn ieder jaar twee keer een uur met mij mee 

geweest om spelletjes te doen. We deden een aantal taalspelletjes met het Fries en het 

Nederlands. Daarbij ging het er onder andere om hoeveel woorden de kinderen kenden en of 

ze in beide talen een verhaaltje konden vertellen.  

We deden ook een aantal spelletjes waarbij de kinderen dingen 

moesten onthouden. Zo moesten de kinderen in een van de 

spelletjes getallen nazeggen, eerst vooruit en in het tweede deel 

van het spelletje achteruit. Dat begon heel makkelijk met één 

getal, maar het werd steeds moeilijker met twee getallen, drie 

getallen, enzovoorts. 

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


Er waren ook spelletjes waarbij de kinderen zich moesten focussen. In een van deze spelletjes 

gaven de kinderen het visje Nemo eten. Nemo was samen met zijn vriendjes en zwom altijd in 

het midden. De kinderen moesten hem eten geven door op het juiste knopje te drukken. Soms 

zwommen zijn vriendjes de andere kant op, maar daar moesten de kinderen zich niet door 

laten afleiden. 

 

De resultaten van mijn onderzoek laten tot nu toe een klein voordeel zien voor kinderen die 

beide talen ongeveer even goed beheersen. Het effect is echter niet zichtbaar op alle taken en 

de verschillen die ik gevonden heb zijn niet zo groot. Om goede conclusies te kunnen trekken 

heb ik de resultaten van het derde meetmoment nog nodig. Tot de zomervakantie ben ik bezig 

om ook de kinderen op de andere scholen voor de derde keer te testen. Daarna ga ik de data  

analyseren en de resultaten opschrijven.  

Begin volgend jaar hoop ik dit onderzoek afgerond te hebben en erop te promoveren. 

Uiteraard zal ik de school dan ook op de hoogte brengen van de uitkomsten. Graag wil ik alle 

kinderen, ouders en juffen bedanken die aan mijn onderzoek hebben meegewerkt. Ik heb het 

erg naar mijn zin gehad op school! 

 

 

 

             Thema’s Sociale Ontwikkeling 
    

 

Week 19: Liegen/leugens vertellen 
Week 20: Wensen……..   

Week 21:       Beleefdheid 
Week 22:  Geheim(en) 
Week 23: Vertrouwen 

Week 24: Jaloers.. 
Week 25: Vrede sluiten… 

Week 26: Jezelf zijn 
Week 27:      Afscheid nemen 
                                         

 

 

 

 

 

                                                              
Met een hartelijke groet, team Krunenstrobbe 
 

 

 


