
                                                                                      

 

                Schooljaar 2015-2016, nr. 4 

 

Agenda 

12-12:  Oud papier (Wouter, Jappie, Miente, Marius) 

15-12:  Gr. 5 t/m 8 Fries Natuur Museum, Animal Inside Out 

17-12:  19:00 uur, Kerstviering Krunenstrobbe 

18-12:  ’s ochtends rondbrengen kerstattenties ouderen 

21-12 t/m 1-1: Kerstvakantie 
 4 - 1: 8:25 uur, eerste schoolbel 2016  

13-1:  Ant afwezig (TA in Bolsward)  

18/1-29/1: Cito toets weken  

19– 1: Schoonmaakavond 

11- 2: contactavond voor alle ouders 

 

 
 
 

 

 

 

 

11 novimber 

It waar wie kreas en de organisaasje (Anne 

Bijlsma en Iris Meinen) top. 

Mei eigen makke lampionnen en nije Sint 

Maarten ferskes ha de bern mar leafst 

 € 345,02 ophelle foar it Wereld Natuur 

Fonds. Dank oan alle golle Jorwerters!  

De grutte bulte snobberguod is 

ferdield, alle bern binne oan de 

ein fan de jûn nei hûs set mei 

in flinke amer snoep. 

 

 

 

Foardrachtskriich 

Tiisdeite moarn 17 novimber wie de foardrachtskriich op skoalle. Alle bern diene in 

foardracht, allinne of meielkoar. 

De bern fan de boppebou moasten allinne foar it fuotljocht, want foar harren siet der 

noch in kompetysje oan fêst. Wa mocht nei de gemeentelike foardrachtsjûn? 

Wiebe Kaspers en Grietje Deinum wiene dit kear ús sjury leden. Nei in koart berie ha se 

oer elts bern har foardracht wat sein en de útslach bekend makke. 

Fan groep 5 en 6 binne Antsje Stremler en Bloeme Del Grosso as winners út de bus 

kommen en fan de groepen 7 en 8 wiene dit Rixt Siderius en Hendrik Hylkema.  

 

Freed te jûn 27 novimber wie dan de gemeentlike foardrachtsjûn yn Easterwierrum. 

Yn in bomfolle seal mocht Antsje as earste Jorwerter it poadium op mei har gedicht: 

“Wekker wurde mem”. In stralende Antsje sei har gedichtsje tige fleurich op.  

Dernei mocht Bloeme op it grutte poadium efter de mikrofoan. Sy fertelde oer ferfelende 

‘neven’ dy’t har sa pleagje koene en dan ek noch stutsen. In lang gedicht, mar sûnder 

flaters slagge it Bloeme dit prachtich foar te dragen. 
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Fan de âldste groep moast Rixt as earste foar it fuotljocht komme. Sy naam ús mei op in 

fakânsje reis mei har heit, mem en Teun. Heit woe wakker nei de Riviéra, mar de famylje 

kaam net fierder as it Nannewiid! Hoe dat allegear kaam? Dat is in hiel lang ferhaal wat 

Rixt de seal op in geweldige manier hearre litten hat. 

Doe wie Hendrik oan de beurt. Hy die it gedicht ‘Twa spraak”, skreaun troch 

oerpake Wouter Bonne Hylkema. De seal wie mûs stil, dit wie dochs wol hiel 

bysûnder en in hiel spesjaal gedicht! Knap dien Hendrik (en pake wie der 

ek!) 

Bloeme, Antsje, Hendrik en Rixt ha oan de ein fan de jûn in medaille krigen. 

Famkes út Easterwierrum en Mantgum gongen mei de hoofdpriis nei hûs. 

 

  

EU-schoolfruit 

Tsjonge jonge wat in fruit ha wy op skoalle! 

Fanôf 2 novimber wurdt der moandeis fruit besoarge foar 3 

dagen foar alle bern. 

Tige wiis binne wy mei it groepke âlden dat moarns eefkes 

yn it keamerke sjocht wat der stiet en dit dan hapklear 

makket foar de bern. Bedankt! 

 

 

 

 

Sinterklaasfeest 

Wat hebben we een gezellige dag gehad! Sinterklaas en 

Zwarte Piet hadden een beetje pech met de boot en het leek 

alsof ze Jorwert voorbij zouden varen. Gelukkig kwamen we 

net op tijd en wisten Sinterklaas en Zwarte Piet waar ze 

moesten zijn. Alle kinderen van de Krunenstrobbe hebben 

een act aan de Sint en Piet opgedragen. Wat een talenten 

hebben wij op school. Sint en Piet hebben pakje uitgedeeld 

aan de peuters en de onderbouw. Wat was het toch 

spannend. Ze hebben prachtige cadeaus gekregen. Omdat 

Sinterklaas geen tijd meer had om naar de bovenbouw te 

gaan, hebben zij surprises voor elkaar gemaakt. Ook de 

oudste kinderen hebben een geweldige ochtend gehad. Het 

was een geslaagde dag!  

 

 

Animal Inside out 

Oankommende tiisdei 15 desimber gean de groepen 5 o/m 8 nei it 

Frysk Natuur Museum yn Ljouwert nei de tentoanstelling fan Animal 

Inside Out. Dit is in eksposysje fan Dr. Gunther von Hagens. Hy hat 

earder de eksposysje fan BODY WORLDS yn Amsterdam dien. 

Animal Inside out giet oer de anatomie fan bisten. We gean de 

binnenkant fan allegear bisten besjen. Hoe sjoche de spieren derút 

fan in olifant, in iel of een giraf? Fanof tiisdei kinne de bern jim dit 

fertelle!  

 

 

 

 

Zwemdiploma’s 

Grieke, gefeliciteerd met je zwemdiploma A, namens alle juffen van de Krunenstrobbe! 

Goed gedaan! 
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… op 17 december mogen Fenna en Thomas Ate afzwemmen voor hun B diploma. 

Duimen jullie mee? Succes!! 

 

 

 

Krystfeest 

Tongersdeitejûn 19 desimber om 19:00 oere ha wy krystfeest op skoalle. Alle bern sille 

optrede yn in grutte ‘KerstSterrenshow’. De bern binne al drok dwaande mei alle 

tariedingen. Alle âlden binne dizze jûn wolkom! 

 

 

 

 

 

 

 

Freed te moarn bringe de skoalbern bij alle 75 

plussers yn Jorwert in lekkere selsmakke 

krystattinsje. Wa fan de alden wol helpe mei it rûnbringen (10:30 oere)? Graach troch  

jaan oan juf Ant.  

 

Skoalkrante  

De desimber moanne is foar elts in tige drokke tyd. Dat jild ek foar de skoalle fansels. De 

Sinterklaaskado’s binne amper útpakt of de krystbeam wurdt alwer fersiert. De bern 

binne krekt wat drokker as oars, ha ekstra aktiviteiten, mar de ‘gewoane’ skoalfakken 

gean al troch! 

Us oprop om help bij it meitsjen fan ‘De Oerbringen’ hat neat opsmiten. 

Wy ha besluten foar de krystfakânsje gjin skoalkrante út te jaan.  

We sille besykje yn jannewaris in moaie skoalkrante foar jim te meitsjen mei de bern. 

 

Toestweken 

In week 3 en 4 van het nieuwe jaar 2016 worden de cito toetsen van ons 

leerlingvolgsysteem weer afgenomen in alle groepen.  

Niks niet spannend hoor, elke week worden er wel één of meerdere methode toetsen 

gemaakt door leerlingen. De leerlingen laten ons zien wat ze de afgelopen periode 

allemaal al geleerd hebben, wij analyseren ze goed en maken vervolgplannen voor de 

kinderen. Tijdens de contactavond op 11 februari bespreken we dit o.a. ook met ouders. 

 

Schoonmaakavond 

Dinsdagavond 19 januari nog leeg in uw agenda?   

Komt mooi uit, vanaf 19:00 uur gaan we weer met ragebollen en 

poetsdoeken door de school. Iedereen is welkom, wel graag zelf 

een emmer en doeken meenemen. 

 

Groep 1 en 2  

De laatste twee thema’s waar we in groep 1 en 2 aan werken dit kalenderjaar zijn 

natuurlijk Sint en kerst. Hier hangen we allerlei taal-en rekenlessen aan, zoals: rijmen, 

passen en meten, tellen, ordenen, seriëren, ..  Door allerhande activiteiten leren de 

kinderen spelenderwijs. 

  

Groep 3 

Nog één kern te gaan en dan hebben we alle letters  gehad! In kern 5 waren dit: eu, ie, 

ou, l en uu. In kern 6 krijgen we  nog: au, ei, ui, g en f. Dit betekent, dat de kinderen al 

heel wat kunnen lezen! Het is nu zaak om dit verder te automatiseren, zodat het 

leestempo steeds hoger wordt. Het is natuurlijk geweldig dat je nu je eigen boeken kunt 
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lezen! Boeken die de kinderen  goed kunnen lezen zijn niveau M3. En samen lezen is wel 

zo gezellig;)!  

 

Groep  4 

De kinderen van groep 4 hebben dit schooljaar voor het eerst begrijpend lezen op 

maandagmiddag. We hebben afgelopen tijd verhaalteksten en weetteksten gelezen en 

hier strategieën bij toegepast. Voor, tijdens en na het lezen moeten kinderen leren om 

gebruik te maken van leesstrategieën, zoals voorkennis gebruiken, voorspellen, 

visualiseren en vragen bedenken, teneinde bepaalde leesdoelen te bereiken.  Met andere 

woorden, met behulp van leesstrategieën leer je om iets in de tekst of de gehele tekst 

beter  te begrijpen. 

 

Gym 1,2,3,4 

Met veel plezier gaan we iedere maandag met de bus naar Mantgum om te gymmen in 

de grote zaal. De kinderen van groep 1 en 2 hebben ieder een maatje uit groep 3 of 4. 

Deze begeleidt hen naar en in de bus en helpt met uit- en aankleden. Super, zoals ze 

elkaar allemaal helpen! De foto’s spreken verder voor zich.. 

 

 

 
 

Al it personiel fan de Krunenstrobbe winsket elts … 
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