
                                                                                      

 

                Schooljaar 2015-2016, nr. 5 

 

Agenda 

 1 -2: leerlingbespreking 

 3 -2: OMR Mantgum 

11- 2: contactavond voor alle ouders 

13 -2: oud papier (Auke Stremler, Jouke Holwerda, Marc v. Hiel, Anne Bouke de Bakker) 

16 -2: theater voorstelling bovenbouw in Reahûs 

23 -2: theater voorstelling onderbouw in Easterein 

29-2 t/m 4-3: Voorjaarsvakantie 
 7 -3: Jan Arendz en Marijke Geertsma op skoalle 

 

               

 

 

 

 
 

Start 2016 

Op 4 jannewaris wie de start fan it nije kalinder jier op skoalle.  

Mar yn ferbân mei de izel bleaune de doaren 5 jannewaris alwer ticht. Al wie wol 

warskôge foar it gefaarlike waar, dochs moat it je blykber wat oerkomme. Moarns betiid 

is der hiel wat appt, belle en dien. Wa nimt de beslissing? Wie elts sa betiid al berikber?  

Nei in rappe belrûnte koene we lokkich alle 

alden berikke en we ha gjin bern heart dy’t 

it spitich fûnen dat se frij hiene. 

Woansdeis wiene we op folle sterkte op 

skoalle (al hie dat om inkele bern net 

hoecht) It personiel is doe wol op tyd wer 

nei hûs set om’t de foarspellingen hieltyd 

minder waarden. Tongersdei wie it yn hiel 

de provinsje koade read. Dat wie dúdlik: 

bij koade read net ien de dyk op. In mail 

en bel rûntsje wie gau klear. Bedankt 

alden foar jim begrip en bern: jim hoege echt net 2 sneonen nei skoalle om dizze dagen 

yn te heljen! 

Al mei al in frjemde start yn 2016. 

 

Konzjerzje 

Sjogge jo in man mei de dakgoaten dwaande of mei in hamer yn de bûse troch skoalle 

rinnen, dan is dat Jildo Dijkstra. Sûnt mids jannewaris is Jildo konzjerzje fan ús underwiis 

tiim. Hy hat in oantal oeren yn’e wike om foar de 6 skoallen klussen te dwaan. 

 

Teater 

 

De boppebou giet op 16 febrewaris nei in foarstelling yn Reahûs. 

23 feb. giet de ûnderbou nei de foarstelling ‘Breidzjen’ fan Tryater 

yn Easterein.  

Fansels sykje we foar beide moarnskoften (it begjint om 10:30 

oere) sjauffeurs. Wa’t ride kin graach troch jaan oan de groepslearkrêft. 

 



 

Kontaktjûn 

By dizze nijsbrief sit it skema foar de kontaktjûn op 11 feb. Ruilje is prima, mar wol 

eefkes troch jaan oan de learkrêft. 

 

Natasja en Feikje 

Twa flinke hulpen hat juf Marjolein op tongersdeitemoarn. Natasja Boersma en Feikje van 

der Vegt (ja, sus fan….en ja, dochter fan….) dogge harren maatskiplike staazje op de 

Krunenstrobbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU Schoolfruit 

Fantastisch dat er elke dinsdag, woensdag en donderdag een aantal ouders ons 

schoolfruit klaar maakt! 

De kinderen boffen, want deze drie dagen kunnen de kinderen smullen van maar liefst 3 

soorten fruit! 

Op maandag en vrijdag nemen de kinderen zelf fruit mee van thuis. Dus deze dagen ook 

geen koekjes, broodjes en fruitrepen meenemen! 

 

Wist u dat: 

 Alle kinderen groente en fruit lusten? 

 30% van de kinderen van 4-12 jaar voldoet aan de aanbevolen hoeveelheid 

groente en fruit? 

 Er veel vitamine C in rode paprika zit? Goed voor de weerstand van je lichaam. 

 Op dit moment maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg groente eet? 

 Gezond eten besmettelijk is? In de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. Ook als 

kinderen nog geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas lekker mee.  

 Kinderen soms pas gewend zijn aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer 

proberen? 

 Veel kinderen afgelopen week voor het eerst paprika als snack proefden?  

 Veel verbaasd waren hoe lekker ze de rode paprika vonden? 

 Op www.gezondtrakteren.nl voorbeelden staan van traktaties die niet te groot 

zijn? 

 

 

Boekenkast 

Wie heeft er een boekenkast over voor de school? 

 

Oproep leesouders 

Wij zoeken nog ouders die op vrijdagochtend van half 9 tot 9 uur met kinderen van de 

groepen 3 en 4 willen lezen. Graag aanmelden bij juf Marjolein. 

 

Poppehûs 

Fan de fam. Siderius ha de beukers in prachtich poppehûs mei meubilair krigen! Der 

wurdt omraak mei boarte en der wurdt ek ferhuze nei it oare poppehûs fan de fam. 

Schaper. Fijn dat der oan skoalle tocht wurdt! 

 

 

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/


Nationale voorleesdagen 

Deze week zijn de nationale voorlees dagen gestart.  

Elke ochtend wordt er voorgelezen. Dit jaar niet door ouders, maar door familie leden 

van de juffen! 

De onderbouw werkt deze weken over het thema familie. Hierdoor kwamen de 

onderbouw juffen op het idee om eigen familie leden te vragen in Jorwert te komen 

voorlezen. De bovenbouw leerkrachten wilden natuurlijk niet achterblijven. 

Vandaar dat er deze dagen wordt voorgelezen door de moeder van…, de tante van…, de 

vader van….., de zus van…. 

Op de foto’s hieronder de tante van juf Sepkje in actie, helemaal in haar element als 

‘oud’ kleuterleidster!  

GGD 

Uit een gesprek met de schoolverpleegkundige kwam naar voren dat niet voor iedereen 

(leerkrachten en ouders) bekend is dat ze altijd (gratis) een beroep op de pedagogen van 

de GGD kunnen doen voor opvoedvragen.  

Op verzoek van ons hebben de pedagogen onderstaand stukje geschreven om hier wat 

meer bekendheid aan te geven. 

 
Praatsje oer de hage  

Iedere ouder komt in de opvoeding wel eens uitdagingen tegen waar 

niet direct een oplossing voor te vinden is. Een kind huilt veel, eet niet 

goed, slaapt slecht of heeft moeite met andere kinderen te spelen. Met 

tips en trucs vanuit de omgeving of internet, kunnen ouders al veel zelf 

oplossen. Soms hebben ouders al van alles geprobeerd, maar gaat het 

opvoeden niet meer vanzelf. Wat extra ondersteuning kan dan goed zijn. 

De pedagogen van de GGD Jeugdgezondheidszorg bieden 

ondersteuning. Zij geven ouders advies, inzicht en praktische 

begeleiding.  

Door vroegtijdig de steun van een pedagoog in te schakelen, voorkom je 

dat het probleem verergert. De begeleiding van een pedagoog van de 

GGD is gratis. 

Ouders en professionals kunnen op werkdagen gebruik maken van het 

provinciaal telefonisch spreekuur. Daar kunnen ze alle opvoedvragen 

voorleggen aan een pedagoog, die advies geeft. Deze pedagogen zijn 

bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 

uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur op telefoonnummer 088 22 

99 444. Wanneer u behoefte heeft voor een persoonlijk gesprek thuis, 

dan kunt ook contact op nemen met de pedagogen van de regio. 

De pedagogen van de regio zijn. 

- Wilma de Jong te bereiken op 088 22 99 432 
- Heleen Sieders te bereiken op 088 22 99 436 

 

 

 

   



Thema’s Sociale Ontwikkeling 

 

 

 

    Week 5 :   Moed 

    Week 6 :   Humor 

    Week 7:         Op je beurt wachten 

    Week 8:          Je best doen 

    Week 10         Luisteren naar elkaar 

   Week 11          Fatsoen 

 

 

 

  



10 min. gesprekken op donderdag 11 feb. 2016                                       

Bij verhindering graag zelf ruilen en dit even aan de leerkracht 

doorgeven. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd Onderbouw Bovenbouw 

18.50-19.00 Doete  

19.00-19.10 Auke Daan 

19.10-19.20 Lyse-Jet Rixt 

19.20-19.30 Jelte Arjen Hiske 

19.30-19.40 Rianne Chris 

19.40-19.50 Lieke Antsje 

19.50-20.00 Fenna Henderika 

20.00-20.10 Ellysia Hendrik 

20.10-20.20 Nannie Sandra 

20.20-20.30 Rob Mirthe 

20.30-20.40 Jorn Famke 

20.40-20.50 Atze Silke 

20.50-21.00 Grieke Bloeme 

21.00-21.10 Harm Winde 

21.10-21.20 Wietse Jochum Jelle 

21.20-21.30 Thomas Ate Roy 

21.30-21.40 Tim Tatjana 

21.40-21.50 Inēs Ramona 

21.50-22.00 Sytze Marije 
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