
                

Skoaljier 2014-2015 

Aginda 
17- 9    tiimbijienkomst trijetalige skoalle 

23- 9    overleg MR Weidum/Jorwert over samerwerking 
23- 9    cursus schoolwebbeheerderGineke en Ant 

24- 9    Onderwijsteam 4, leerlijnenteam  

30- 9    earste gymles yn de sealgroep 5 o/m 8 

 3-10    reedriden groep 5 o/m 8 

 4-10    Ald pepier (Tjalling, Ytzen, Frans, Jaap) 

 6-10    spreekuur 

 6-10    OMR yn Boazum 
 8-10    ynterfisy lokaasjekoördinatoren GalamadammenAnt 

 9-10    âlderjûn mei de skoalle fan Weidum oer “ouderbetrokkenheid” 

10-10   reedriden groep 5 o/m 8 

13-10 

  o/m    hjerstfakânsje 
17-10 

24-10   reedriden groep 5 o/m 8 

31-10   reedriden groep 5 o/m 8 

 7-11    reedriden groep 5 o/m 8, ôfslúting mei in alvestêdetocht 

11-11   Sint Maarten 

13-11   kontaktjûn  

 

 

It skoaljier 2014-2015 is alwer in pear wiken âld. De bern binne al aardich went en ek 

(hast) alle âlden witte troch welke doar de jongse bern brocht wurde moatte.. 

 

Wolkom Daan, Lieke en Rob 

Yn oktober komme der trije bern by op De Krunenstrobbe! 

Lieke Keuning en Rob van Muiswinkel wurde begjin oktober 4 jier. 

Yn septimber komme se in pear kear proefdraaien en dan hearre 

se der fanôf harren fjirde jierdei echt by. 

Wolkom Lieke en Rob, we winskje jim in moaie skoaltiid ta!  

Daan Teygeler komt op 1 oktober voor het eerst even om het 

hoekje kijken in de bovenbouw. Er wordt nog druk geklust in zijn 

nieuwe huis in de Krunen en de verwachting is dat Daan rond 1 

november verhuist vanuit Bunschoten. Daan komt in groep 6. 

Jelle en de meiden kijken al naar zijn komst uit. Daan we hopen 

dat jij ook een gezellige en leerzame tijd bij ons zult hebben, 

Welkom! 
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Gymnastyk yn de sporthal yn Winsum 

Tiisdei 30 septimber is de earste gymnastykles foar de groepen 5 o/m 8 yn de seal. 

Om 13:15 oere riid de bus fuort bij de trijesprong (hûs Winde). Alle bern kinne dêr dan 

komme en hoeche earst net nei skoalle ta. De bern dy’t op skoalle ite, rinne der mei juf 

Gineke hinne. De sportklean fansels net ferjitte! 

 

Spreekuur 

Op 13 november is er contactavond. Alle ouders worden dan uitgenodigd om over elke 

leerling 10 min. met de leerkracht te praten. Het schema van wie wanneer waar wordt 

verwacht wordt een week van te voren bekend gemaakt. 

6 oktober is er spreekuur. Hierbij worden alle ouders niet ingedeeld, maar kunnen de 

ouders aangeven of ze even met een leerkracht willen spreken. Op de deur van elke klas 

hangt een lijst met tijden. Hierop kan ieder zelf invullen wanneer hij/zij langs wil komen. 

De lijst kan t/m 3 oktober worden ingevuld. Als één van de leerkrachten graag een 

afspraak wil maken neemt deze zelf contact met de ouders op. 

 

Reedriden yn Ljouwert 

Ek dit jier gean we wer te reedriden nei de iishal yn Ljouwert mei de 

groepen 5 o/m 8. 

Wy bin fansels graach goed taret op in winter mei in soad iis. Us 

lessen begjinne dan ek al op freed 3 oktober. De bern ha al in 

briefke meikrigen mei de fraach wa wannear ride kin. As alle 

oanmeldingen binnen binne krije jim it definitieve riidskema. 

 

Gymmestyk foech 

Eltse woansdei fan 3 oant 7 oere is juf Gineke yn in treningspak yn Snits 

te finen. Se is dit jier start mei de gymnastykoplieding. We winskje har in 

soad sukkes en binne der wis fan dat dit wol goed komt. De bern binne 

ûndertusken wol went dat ferskeidene gymlessen opnommen wurde.  

 

Kleuternieuws 

De afgelopen 4 weken hebben de kinderen van groep 1 en 2 gewerkt aan thema thuis. 

Raai de Kraai heeft een huis bij ons in de klas gekregen waar hij erg blij mee is. De 

kinderen hebben gewerkt met de letter i en z. Hier kunt u thuis natuurlijk ook leuke 

spelletjes mee blijven doen. Misschien zit er toevallig wel een letter i of z in het woord 

van uw avondeten (spinazie). Het leukste dit thema waren toch wel de presentaties van 

de kinderen. Ze mochten voorwerpen van thuis meenemen en hier over vertellen. Wat 

een toppers zitten er in groep 1 en 2!  

De kleuters zullen tot aan de herfstvakantie werken aan thema water. Hier zullen we de 

komende weken allerlei opdrachten mee gaan doen, nieuwe woorden leren, de kinderen 

gaan om de beurt afwassen en er komen weer 2 nieuwe letters bij! Spulletjes die passen 

bij thema water zijn altijd welkom op school. Deze kunnen we gebruiken in de 

poppenhoek of uitstallen op onze thema tafel.  

 

Maatjeslezen 

Een nieuwe vorm van lezen is dit jaar het “Maatjeslezen”. Dit gebeurt 

twee keer in de week: op woensdag- en vrijdagochtend. De kinderen 

van groep 4 en 5 hebben een “Maatje” uit de bovenbouw, waar ze dan 

mee lezen.  
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Gymkleren 

De letter r zit weer in de maand (regen). Gymkleding mag weer mee naar school. Graag 

in een tas aan de kapstok hangen. De groepen 1 t/m 4 hebben gymlessen op school. 

Voor iedere vakantie gaat de tas mee naar huis om te wassen.  

 

Marrichje Abma 

Marrichje is earste jiers studinte op de Pabo yn Ljouwert. Se komt it hiele jier eltse tiisdei 

stage rinnen by ús op skoalle. Ek sil se sa no en dan in hiele wike oanwêzich wêze. 

Wolkom Marrichje! Yn de folgende nijsbrief sil se wat oer har sels fertelle. 

 

 

Mei freonlike groetnis it tiim fan de Krunenstrobbe 

 

Taheakke in brief fan Sybrich Bethlehem, gvo learkracht en in skriuwen fan de GGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor ouders  d.d. september 2014  

 

 

 

GGD Fryslân plant preventieve gezondheidsonderzoeken op andere wijze 

 

 

Alle 5-jarigen en de leerlingen uit groep 7 komen in aanmerking voor een preventief 

gezondheidsonderzoek door de jeugdarts/-verpleegkundige van GGD Fryslân. 

 

Vanaf half oktober gaat de GGD afdeling jeugdgezondheidszorg werken met een digitaal plansysteem 

voor de gezondheidsonderzoeken. De assistente van de Jeugdgezondheidszorg spreekt met school 

een datum af voor de onderzoeken. Indien uw kind of kinderen daarvoor in aanmerking komt of 

komen, ontvangt u als ouder(s) of verzorger(s) thuis een uitnodiging voor dit onderzoek, met 

vermelding van datum, tijdstip en locatie.  

 

De nieuwe werkwijze wordt als eerste bij de onderzoeken van groep 7 ingevoerd. U ontvangt als 

ouder/verzorger de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek niet meer via school, maar 

rechtstreeks van de GGD op uw huisadres. Houdt u er rekening mee dat onderzoeken voor leerlingen 

van groep 7 verspreid over het jaar gepland kunnen worden. Mocht u op het aangegeven tijdstip 

verhinderd zijn, dan kunt u op school de oproeplijst raadplegen om te ruilen met een andere ouder. 

Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de JGZ-assistente om de afspraak te 

verplaatsen. 

 



In de loop van het schooljaar worden ook de uitnodigingen voor de onderzoeken 5-jarigen op deze 

wijze verstuurd. 

 

Daarnaast worden er ook kinderen uitgenodigd voor een controle-onderzoek. Dit controle-onderzoek 

vindt plaats bij de jeugdarts of bij de doktersassistente. Om deze afspraak eventueel te verplaatsen, 

dient u contact op te nemen met de JGZ-assistente. Ruilen op school is daarbij niet mogelijk. 

 

Meer informatie treft u te zijner tijd aan in de uitnodigingsbrief. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact 

opnemen met de JGZ-doktersassistente van uw school. 

 

GVO nieuws: Klaar om te feestvieren…? 

In elk geval al weer helemaal klaar om lessen te geven. De GVO mapjes zijn alweer uitgedeeld, 

namen genoemd en opgeschreven van kinderen die ik al ken en ‘nieuwe’ kinderen. Dit jaar geef ik 18 

gvo- lessen op 11 scholen: 3x een 7 en/of 8 groep, 5x een 5  en/of 6 groep, 8x een groep 3/4/5 en 2 x 

een groep 1/ 2.  

GVO-lessen geven doe ik al 17 jaar. Mijn naam is Sybrig Bethlehem voor degene die als ouder ‘nieuw’ 

op school is of als je kind voor het eerst gvo- lessen volgt. Ik woon samen met mijn man en drie 

kinderen (15/18/19) in Scharnegoutum. Dit jaar kreeg ik van een school, of eigenlijk van ouders een 

vraag over de inhoud van de lessen, over hoe dat gaat in combinatiegroepen.   

Op www.bethlehemstore.nl beschrijf ik uitvoerig hoe mijn lessen worden opgebouwd en welk idee 

erachter zit. Kort gezegd: in mijn gvo- lessen zijn verhalen een belangrijk onderdeel en vandaar uit 

volgen gevarieerde verwerkingen (spel, drama, knutselen, tekenen en schrijven). Als ondergrond  

volg  ik min of meer de jaarkalender met al zijn feesten. Dus de verhalen die klinken horen bij de tijd 

van het jaar. Dat kunnen Bijbelverhalen, maar ook verhalen van heiligen, spiegelverhalen en verhalen 

uit andere godsdiensten zijn. 

Sinds een paar jaar begint mijn brainstormen in de vakantie rond het kinderboekenweekthema. Dit 

jaar is dat feest. Dat lokte uit dat ik aan de slag ging met kalenders en het eerste verhaaltje kwam uit 

“Misschien wisten zij alles”van Toon Tellegen: 

Op een dag gaf de rups een feest tussen twee distels onder de eik. Er was daar net genoeg plaats voor 

één gast om te staan, en alleen de eekhoorn kwam. Iedereen geeft wel eens een ongemakkelijk feest, 

dacht hij. Hij had pas een pot beukenbladmoes gemaakt en gaf die aan de rups.  

Rups wilde zijn nieuwe jas vieren. Zo’n verhaaltje leidt al tot talloze vragen, want kun je je jas wel 

vieren? Als een 6- jarige dan ontdekt dat het misschien om verpoppen gaat, ben ik helemaal verrast, 

want zover had ik zelf nog niet gedacht. Behalve dit filosofische verhaal wilde ik aan de slag met het 

verhaal van Ruth, een novelle (een feestrol in het Jodendom, om uit voor te lezen tijdens het 

Wekenfeest) uit de Bijbel. Het begint niet feestelijk, want het brood is op. Uiteindelijk wordt er 

geoogst, getrouwd en een kind geboren. Wat een feest! Verder kun je ook verhalen vieren,met  

heilige boeken wordt in sommige godsdiensten/culturen gedanst. In de bovenbouw en middenbouw 

wilde ik ook bezig met feesten uit andere godsdiensten. In wat verschillen ze en waarin hebben ze 

juist iets gemeenschappelijks? Bij elk feest ligt altijd een verhaal ten grondslag.  

Door deze manier van werken is de inhoud van de lessen elk jaar anders en ontdekken we samen 

allerlei lagen in de verhalen. In groep 1 en 2 waar ik les geef zijn we bezig met de Godly Play 

methode, zie ook www.godlyplay.nl.  Een manier om Bijbelverhalen spelenderwijs aan de orde te 

brengen op een open manier. Zo nu en dan zal ik deze methode ook in andere groepen gebruiken, 

http://www.bethlehemstore.nl/
http://www.godlyplay.nl/


want deze verhalen zijn niet leeftijdsgebonden. Mocht en ze zo’n verhaal vaker horen dan één maal, 

dan is de kans groot dat ze verder in de gelaagdheid van het verhaal komen. Het is de methode 

waarbij de kinderen zullen vragen om een kussentje mee naar school te nemen. Als het zover is laat 

ik dat weten via een briefje. 

Mocht u als ouder zelf nog suggesties hebben voor de lessen of vragen/opmerkingen,  dan kan dat 

via sybrig@ziggo.nl of 0515-412142.   Met vriendelijke groet, Sybrig Bethlehem 
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