
                                                                                      

 

                Schooljaar 2015-2016, nr. 3 

 

Agenda 

16-10:  Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 

19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 

27-10:  Zakelijke Ouderavond 

29-10:  Open ochtend tussen 8:30 – 10:00 uur 

30-10:  Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 

 3-11:   Ynfojûn Boppebou 

6-11:    Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden  

13-11:  Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden (Elfstedentocht) 

11-11:  Nationaal schoolontbijt 

11-11:  Sint Maarten 

17-11:  Foardrachtskriich op skoalle 

19-11:  Spreekuur 

20-11:  Skoaldokter groep 7 

25-11:  Gearhingdag, alle leerlingen vrij 

27-11:  Gemeentlike foardrachtskriich yn Easterwierrum 

 

 
Raar maar waar 

Dit is het thema van de Kinderboekenweek 2015. Een erg leuk thema wat vorige week 

woensdag op een spannende manier is geïntroduceerd door Dr. Anders, Pietje Precies, 

Jos Sloddervos en Willie Wortel. De kinderen mogen uitvinden, ontdekken en verbazen 

zich over verschillende opzienbarende feitjes: 

Wist je dat je niet je ellebogen kunt likken?  

Wist je dat meer dan de helft van de mensen die dit leest, ook daadwerkelijk heeft 

geprobeerd aan z’n elleboog te likken? 
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Open ochtend 

Op donderdagochtend 29 oktober mogen ouders (evt. oppassen/grootouders) tussen half 

9 en 10 uur een kijkje nemen tijdens de lessen die op dat moment in alle groepen 

gegeven worden. Wij volgen onze gewone lesrooster, om 

iedereen die dat wil een beeld te geven hoe het er toe gaat in de 

groepen. De deuren staan open, in de lokalen staan krukjes, 

zodat ieder in en uit kan lopen wanneer hij/zij dat wil. 

In alle groepen hebben we regels met blokjes: blok op rood-

stil, blok op groen-er mag zachtjes gepraat worden. 

Het is niet toegestaan kleine broertjes en zusjes mee te nemen.  

 

Pauzehap   

In de week van 28 sept t/m 2 okt hebben we, 3 

dagen lang, een pauzehap gekregen, gesponsord 

door de Albert Heijn. Wat hebben we lekkere dingen 

mogen proeven. Nou ja, lekkere dingen? Op de 

eerste dag kregen de kinderen tomaatjes. Deze 

vielen niet bij iedereen in de smaak. Maar bikkels dat 

het zijn, ze hebben het allemaal even geproefd. Op 

de tweede dag hebben we wortels en 

komkommertjes gekregen en op de laatste dag rode 

pitloze druiven. Deze waren een groot succes. Op de laatste dag mochten de kinderen 

zelf een lekkere gezonde pauzehap meenemen. We hebben veel leuks voorbij zien 

komen, zoals de spiesjes, baby komkommertjes, paprika, sterren radijzen. Ook willen we 

Nelleke nog even bedanken voor het ophalen van het fruit. 

 

Ynfojûn boppebou 

Tiisdei 3 novimber om 19:30 oere is der op skoalle in ynformaasjejûn foar de boppebou 

(groep 5 o/m 8). Under oare de folgjende underwerpen sille dizze jûn oan bod komme: 

- In koarte utlis oer hoe wy yn de boppebou wurkje mei 4 groepen, tablets en 2 

juffen. 

- De Fryske Plaatsingswijzer. 

- De trochferwizing nei it foartset underwiis. 

 

 

 

Foardrachtskriich 

Dit jier is de gemeentlike foardarachtskriich op freed 27 novimber. Der meie wer twa 

bern fan de groepen 5/6 en 7/8 oan mei dwaan.  

Wa dat binne sil in deskundige sjuery op tiisdei 17 novimber beslisse. Nei de pauze fynt 

dit plak mei as publiek dit jier allinne de klasgenoatsjes. 

De measte bern ha al in Frysk gedicht fûn om foar te dragen. Fansels moat der noch 

goed oefene wurde, mar hjir is noch alle tyd foar. 

 

Spreekuur 

Op donderdag 19 nov. is het weer spreekuur op school. Wilt u met een leerkracht 

spreken dan kan dit aangemeld worden bij de desbetreffende juffrouw. Maandag 16 

november is de laatste aanmeld dag. 

 

Omtinkerke  

Graach ôfspraken oan toskedokters e.d. sa folle mooglik meitsje 

bûten de skoaltiden. 

Fansels begripe wy dat dit net altyd kin, mar besykje kin wol altyd.  
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Wij gaan deelnemen aan EU-schoolfruit.  

Eu-schoolfruit stimuleert kinderen om samen fruit en groente te eten in de klas. Dat is 

lekker en gezond, want in elke soort zitten weer net andere gezonde stoffen. In de 

praktijk blijkt: zíen eten, doet eten! Ook als kinderen nog geen grote smaakavonturiers 

zijn, doen ze in de klas lekker mee. Als een kind gevarieerd eet, krijgt het alle gezonde 

stoffen binnen die het in de groei nodig heeft.  

De school krijgt gratis fruit en groente: drie stuks per leerling per week, 21 weken lang. 

Tijdens de 21 weken schoolfruit geeft de school EU-Schoolfruit lessen, digibordlessen en 

smaaklessen. Tijdens de lessen ontdekken de kinderen meer over de herkomst van eten, 

de seizoenen en over de verschillende soorten fruit en groente. 

Vanaf 2 november gaat het project van start. Op de site www.euschoolfruit.nl kunt u 

meer informatie vinden over dit project. 

 

Juf Paulien afwezig 

Van 9 tot 19 november is juf Paulien afwezig. Ze wordt deze weken vervangen door juf 

Rixt Hoekstra uit Oppenhuizen. Juf Rixt komt van te voren even langs voor de overdracht 

en om kennis te maken. 

 

Britte terug op de Krunenstrobbe 

In de week van 16 t/m 20 november komt Britte Mulder bij ons op de Krunenstrobbe. 

Nee, niet omdat ze nog wat lessen moet inhalen… 

Ze gaat haar maatschappelijke stage bij ons vervullen. Gezellig en fijn voor de juffen en 

kinderen!  

 

 

Sint Maarten  

Natuurlijk gaan we op 11 november weer de deuren langs met onze lampionnen.  

De bovenbouw kinderen hebben zich verdiept in allerlei goede doelen waaraan we het 

opgehaalde geld zouden kunnen schenken. Tjeetje wat een lange lijst 

stond er op het bord. We hebben verschillende stemrondes gehouden, 

telkens viel er een bestemming af.  

Toen er nog drie acties over waren was de laatste stemronde. Kinderen 

die dat wilden mochten een pleidooi houden voor hun favoriete doel. 

Dit bleek nog best lastig te zijn. Tot slotte mocht iedereen weer een 

stem uitbrengen. De uitslag was spannend, maar het geld wat dit jaar 

met Sint Maarten wordt opgehaald gaat naar het Wereld Natuur Fonds! 

 

 

Thema Bouwen groep 1 en 2. 

Een huis, dat bouw je niet zomaar in 1,2,3. Daar heb je 

veel voor nodig en ieder heeft zijn vak, van de kelder tot 

het dak. De architect, de aannemer, de timmerman, de 

metselaar, de loodgieter, de dakdekker, de voerder en 

de pleisteraar, de schilder en behanger nog en ons huis, 

is, klaar!  
 
                                                           (Liedje groep 1 en 2, thema bouwen)  
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Wat hebben we aan een leuk thema gewerkt. We hebben de poppenhoek opgeknapt. Er 

is behangen en er ligt een mooie laminaatvloer. Ook kunnen de kinderen metselen, in 

verband wel te verstaan. We hebben gewerkt aan 2 nieuwe letters, de h en de v. De h 

hebben we van lego in 3d gebouwd. Dat was best een moeilijke opdracht! Maar de 

kinderen van groep 1 en 2 lieten zich niet uit het veld slaan. De letters werd gewoon plat 

gemaakt. Denken in oplossingen, dat kunnen ze wel! Dit thema hebben we ook veel 

gemeten. Woorden als groter, kleiner, langer en dunner zijn dan ook vaak voorbij 

gekomen.   

 

Groep 3: Letters en woorden lezen in kern 3  

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. De kinderen oefenen het lezen en maken 

van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, 

eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen 

doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ 

en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.  

 

Groep 4 De tafel van 2, check!   

Groep 4 is druk bezig met het aanleren van 

de  tafels. De eerste is al binnen, de tafel van 2.   

Voor het eerst echt huiswerk mee naar huis 

gekregen. De kinderen vinden het maar wat leuk! 

Ook de tafel van 10 is al als huiswerk meegegeven. 

Gezellig s’ avonds op de bank even de tafels 

overhoren of met een poster op de wc oefenen. Hoe 

leuk kun je het zelf maken. Snij een broodje in 4 

repen en 3 stukjes per reep. Ook hier kun je een 

tafelsom van maken. 4 rijen en elke rij heeft 3 stukjes. 4x3 stukjes = 12 stukjes brood.   

 

Groep 5, 6, 7 8 

In groep 5 t/m 8 beginnen we wat te wennen aan het werken met tablets. De routine 

komt erin. Groep 5 is voor rekenen aan het oefenen met verschillende tafels en met het 

klokkijken. Groep 6 leert het onder elkaar optellen en het rekenen met duizendtallen. 

Groep 7 is onder andere bezig met het rekenen met breuken en procenten. Voor groep 8 

staan er grote moeilijke keer- en deelsommen op het programma. Meteen na de 

herfstvakantie hebben we daarvan de rekentoets.  

Voor spelling hebben we de afgelopen geoefend met woorden met de –ou, -ouw, -au, en 

–auw. Groep 8 heeft daarbij ook nog de Franse leenwoorden. Deze week zijn we voor 

taal en spelling aan het herhalen. En dan beginnen we na de herfstvakantie met een 

nieuw blok.  

De topografie hebben we even stopgezet omdat we aan het oefenen zijn voor onze 

gedichten.  

Wist je dat? 

- We vijf keer op vrijdagochtend aan het schoolschaatsen zijn in de nieuwe ijshal in 

Leeuwarden. (en de kinderen dit heel erg leuk vinden!) 

- We in de klas druk aan het uitvinden zijn, i.v.m de Kinderboekenweek. (kijk voor 

foto’s ook op de website www.obskrunenstrobbe.nl  

- Bijna alle leerlingen al een gedicht hebben uitgezocht voor de Foardrachtskriich.  

- We vorige week donderdagmiddag voor het eerst naar Weidum zijn geweest en 

daar gezamenlijk met de kinderen van Weidum les hebben gehad. De kinderen 

hebben hierbij veel nieuwe kinderen leren kennen.  

 

 

Standaard voor een mobiel, uitgevonden en gemaakt door 

Hendrik. 
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