
                                                                                      

 

                Schooljaar 2015-2016, nr. 6 

 

Agenda 

 

23 – 3: Iepenlessen foar alle Jorwerters (8:30-10:15) 

23 - 3: Ynspiraazje dei 3 TS 

24 – 3: Aaisikjen  

25 t/m 28 maart: Paasweekend 

30 – 3: MR 

 6 – 4: Onderwijs team 4 studiedag, kinderen vrij 

 7 – 3: Schriftelijk verkeersexamen gr. 7 & 8  

 7 – 4: Boppebou nei Skûlje yn Jorwert 

 7 – 4: OMR 

 9 – 4: Juf Paulien en Jelmer trouwen! 

12 – 4: (O)MR bus tour 

20 – 4: Snappet verdiepingstraining, team 

22 – 4: Koningsspelen 

27 – 4: Koningsdag  

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

 
 

 

 

Juf Gineke slagge! 

It is alwer in skoftke lyn, mar yn jannewaris is juf Gineke slagge foar 

har gymfûch! Oardel jier eltse woansdei te middei nei kursus, in soad 

gymlessen jaan, filmje en ferslagen skriuwe. It wie al even switten, 

mar it diploma is binnen. Lokwinske Gineke! 
 

 

 

Toilet hygiëne  

Onlangs zijn alle toiletten op school voorzien van een zeeppompje met vloeibare zeep, 

(zeepdispenser). De kantoenen handdoeken zijn vervangen door papieren doekjes die je 

na gebruik weg gooit. En de losse wc rollen zijn ook verleden tijd. 

De vloer en muren van de wc’s bij de bovenbouw zijn onlangs extra gereinigd. 

 

 

Undersyk Fryske Akedemy 

Foar it tredde jier op rij docht Evelyn Bosma fan de Fryske Akedemy taalspultsjes mei 

Marije, Antsje, Wietse-Jochum, Fenna, Auke, Rianne, Inés, Nannie en Tim. We binne 

benijd nei de resultaten fan dit grutte ûndersyk.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.snowplanet.nl/wp-content/uploads/2014/08/ei.jpg&imgrefurl=http://www.snowplanet.nl/pasen/&h=197&w=1654&tbnid=EJFuyJK0ItfPOM:&docid=zDj6jDWJ0QDTPM&hl=nl&ei=W-fmVqrfCsq3sQGItKsQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjq-Nv9zMDLAhXKWywKHQjaCgI4yAEQMwgXKBQwFA


Iependei 23 maart 

Ik ben welkom! Is de slogan fan de landelike iepen dei 

fan VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) op 

woansdei 23 maart. 

De Krunenstrobbe docht ek de doarren iepen. Fan 

8:30 oere oant 10:15 oere mei elts wer yn de klassen 

sjen. Dizze kear binne ek pakes en beppes wolkom en 

minsken út Jorwert. We bin hiel benijd wa’t we dizze 

moarn yn skoalle ferwolkomje sille! 

Om 10:15 oere stiet de tee/kofje klear en kin der nei 

praat wurde. 

 

Skûlje yn Jorwert 

Yn desimber is Jan Arendz op skoalle west om it tiim te fertellen oer harren teaterstik dat 

hy mei Marijke Geertsma skreaun hat nei oanlieding fan it boek ‘nachtboek van een 

kerkuil’ fan Dûmny Bas van Gelder. 

Jan kaam doe mei de fraach as wy as basisskoalle hjir oan meiwurkje woene. Fansels 

wiene we hjir positief oer. 

Op woansdei 9 maart binne Wybe Koldijk en Marijke Geertsma op skoalle west om yn 

beide groepen oer de oarloch, dûmny van Gelder, ûnderdûken yn Jorwert ensfh. te 

fertellen. Ek de link nei de hjoeddeistige flechtelingen problematyk kaam oan de oarder. 

Dit diene se op in prachtige wize, de bern rekken der net oer útpraat. Wybe en Marijke 

ha ek in dilemma spul mei de bern dien: wa giet syn fyts ferstopjen as oare minsken dy 

ophelje wol? Allegear fansels. Mar ek ast yn de gefangenis moast as se dy betraapje…….?  

 

 
 

Wy wurkje no oer dit tema en meitsje ferskate attributen en muorrekranten. Dizze 

komme yn de tsjerke te hingjen tidens de foarstelling. 

 

En as grutte ferrassing mei de boppebou op tongersdei te middei 7 april nei de 

foarstelling! De gymles ferfalt en de bern fan Weidum ha we ek útnoege.  

De bern moatte 13:10 oere yn it kafee wêze. Om en de bij 15:45 oere is it ôfrûn. 

Wy ha der sin oan! 

 

(Wist u dat Rob heel erg moest lachen om het verhaal van Marijke over het 

domineesteentje dat zich op zolder van de kerk verstopte….) 

http://www.voo.nl/nieuws/Win_met_plaquette_Ik_ben_welkom_theatervoorstelling


 

 

Godsdienst- en Humanistisch vormingsonderwijs  

Ook volgend schooljaar hebben we weer de mogelijkheid  GVO- en HVO lessen te laten 

verzorgen door een vakdocent. Op een openbare school past deze vorm van onderwijs 

goed. Kinderen maken in deze lessen op een prettige manier kennis met verschillende 

levensovertuigingen en leren binnen deze context hoe je met respect met elkaar omgaat. 

Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden 

en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op 

anderen. Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid.  

Voor onderwijsteam 4 hebben we afspraken gemaakt met de GVO- / HVO-organisaties 

die de lessen verzorgen. In overleg met de leerkrachten GVO en HVO en de reguliere 

leerkrachten van uw kind wordt besloten op welke dag in de week dit plaats zal vinden. 

De lessen duren 45 minuten.  

We gaan er vanuit dat alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen deelnemen aan 

deze lessen. Wanneer u vindt dat uw zoon of dochter deze lessen op principiële gronden 

niet mag volgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit zo spoedig mogelijk te melden? Dit 

kan via een ondertekende schriftelijke motivatie via de E-mail: 

administratieOT4@gearhing.net   

We hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent. Mocht u graag alsnog meer over 

het GVO en HVO willen lezen, dan kunt u dat doen via de website www.gvoenhvo.nl  

 

Lekker Fit 

Van 11 t/m 22 april gaan de leerlingen van 

groep 5 t/m 8 werken aan het project Lekker Fit 

Fryslan. Deze twee weken zal er elke dag 

aandacht worden besteedt aan gezonde voeding 

en bewegen. Een voedingsdeskundige komt een 

gastles geven over gezonde tussendoortjes en 

we krijgen bewegingsles van een vakleerkracht. 

Het project sluiten we af met een actieve dag: 22 april. De Koningsspelen.  

De leerlingen van Weidum (groep 6,7,8) doen dit project ook.   

 

Nieuws uit de onderbouw 

Donderdag 25 februari zijn we naar de voorstelling “Breidzje” geweest in de school in 

Easterein. Deze titel kon je goed terug zien in het decor, wat helemaal gebreid was. De 

kinderen hebben genoten. Het was een voorstelling waar veelal de fantasie van de 

kinderen geprikkeld werd en waar ze hun eigen verhaal moesten bedenken.  

In groep 1 en 2 werken we over het thema “vriendschap en emoties” n.a.v. de boeken 

van kikker en z’n vriendjes. Zo proberen we ook in de onderbouw de link te leggen naar 

de voorstelling “Skûlje yn Jorwert” waar we als school een (kleine) inbreng in hebben. 

We hebben onder andere deze “drietalige, emotionele kikkers” gemaakt.  
 

 

Verder hebben we met groep 1 t/m 4 tijdens de crealessen braakballen onderzocht en 

uilen gemaakt met vetkrijt. Dit ook naar aanleiding van bovengenoemd project. 

http://www.gvoenhvo.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mailingonline.nl/klanten/templates/0108/images/logos/lekker-fit-fryslan.jpg&imgrefurl=http://www.mailingonline.nl/mailing/?m%3D1228%26k%3D108%26o%3D&h=120&w=300&tbnid=uJB4t69cmOL2mM:&docid=sc4x9Vp8QCmbbM&hl=nl&ei=EDnoVr6SOsjMPfLvl8gP&tbm=isch&ved=0ahUKEwi-2ouGj8PLAhVIZg8KHfL3BfkQMwg_KBcwFw


  

 

 

Groep 5,6,7,8 

Fansels bin de bern drok dwaande mei it projekt oarloch en frede. 

18 kear per jier is der ien jierdei yn groep 5 o/m 8. As je jierdei binne ha je by ús yn de 

klas ek je eigen ‘one minute of fame’. Dan meist sels betinke wat de bern foar 1 minuut 

lang dwaan geane. Ferline wike wie Winde jierdei en die hie wol wat hiel leuks betocht. 

Troch it rút nei bûten. (hjir hiene de bern al hiel lang sin oan) Dus sa kaam it dat der op 

moandei om 12 oere 18 bern troch it rút nei bûten kamen! 

Groep 5 is op it momint drok dwaande om de tafels te leren. Se binne der ek thús drok 

mei oan it oefenjen! Groep 6 docht  ek al grutte moeilijke sommen sa as 6x24. Groep 7 

hat al grutte dielsommen sa as 657:17. En groep 8 rekkent mei hiele moeilijke breuken 

(sa as 8 x 1 1/4). 

 

 

             Thema’s Sociale Ontwikkeling 

    

     Week 12     Belangstelling voor anderen 

 

     Week 13  Zelfbeheersing 

 

     Week 14 Egoïstisch zijn 

 

     Week 15 Geven en nemen/Samenwerken 

 

     Week 16 Tevredenheid 

 

     Week 19 Liegen/leugens vertellen 

 

                                 Week 20 Wensen…….. 

 

                                                        

                                                   

 

 

 

 

 

                                                              Met hartelijke groet, team Krunenstrobbe 

 

 



Onderstaand nieuws van ons bestuur: 

Onjuiste berichtgeving over Gearhing in Leeuwarder Courant 

Vlak voor de voorjaarsvakantie verscheen dit mini-artikel in de Leeuwarder Courant. 

 

Het artikel suggereert dat het financieel niet goed gaat met Gearhing: ‘Scholenkoepel 

Gearhing boert financieel achteruit.’ Het tegenovergestelde is echter waar.  

Het juiste verhaal is dat Gearhing er financieel zo goed voor staat, dat wij uit de 

'Gearhingkas' meer gelden naar het onderwijs kunnen laten vloeien dan dat wij jaarlijks 

binnen krijgen. Er ligt als het ware meer dan genoeg geld 'op de plank'. En dat geld moet 

ingezet worden waar het voor bedoeld is: goed onderwijs faciliteren. 

Een onderwijs instelling mag dit extra geld echter alleen inzetten door negatief te 

begroten. Dit is verplicht volgens accountants- en ministerie regels. 

In 2016 investeert Gearhing dus juist 140.000 euro extra in haar scholen.  

Dat Gearhing meerdere jaren negatief kan begroten is een luxe. 

Wij hebben contact opgenomen met de LC en met de betreffende journalist gesproken. 

De journalist gaf ruiterlijk toe de stukken niet goed gelezen te hebben en niet op de 

hoogte te zijn van de begrotingsregels in het onderwijs. 

De krant verontschuldigde zich en zegde een rectificatie toe, die tot op heden niet is 

geplaatst. 

 

Wet werk en zekerheid voor het basisonderwijs. 

Er is veel te doen over de Wet Werk en Zekerheid binnen het basisonderwijs: een actueel 

politiek onderwerp op de agenda van de overheid met verstrekkende gevolgen. 

Deze wet streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de 

arbeidsmarkt, waarbij tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan 

en flexwerkers wordt verminderd. Op zich een goed streven.  

In deze wet wordt o.a. de ketenregeling omschreven: zodra iemand meer dan 3 

contracten heeft gehad binnen twee jaar, de werkgever een vast contract moet 

aanbieden.  

Voor het basisonderwijs heeft deze wet grote gevolgen voor invalkrachten. 

 

Zoals het woord ‘invalkrachten’ al suggereert, wordt op deze medewerkers een beroep 

gedaan bij ziekte of afwezigheid van vaste medewerkers. 



Besturen, waaronder Gearhing, lopen grote financiële risico’s als er vaste contracten 

moeten worden afgegeven na drie maal invallen. 

 

Gearhing is in samenwerking met andere schoolbesturen in de regio bezig een 

gezamenlijk vervangingscentrum in te richten om de risico’s van de Wet Werk en 

Zekerheid te kunnen tackelen én om jonge leerkrachten meer baanzekerheid te geven. 

 

Gearhing is aangesloten bij de PO-raad. Zij voert gesprekken met het ministerie over de 

nadelige gevolgen van de WWZ voor ons onderwijs. Er is woensdag 9 maart overleg 

gevoerd met de minister van Sociale Zaken over dit onderwerp. 

Het is aan het bestuur van een onderwijsorganisatie om deze wet naar behoren uit te 

voeren en wel op zo’n wijze dat ouders en leerlingen er zo weinig mogelijk 'last’ van 

zullen ondervinden.  

 

We houden een ieder op de hoogte van komende ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 


