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Aginda 

  

 3 – 2    gesprekken kinderen + ouders groep 8 over vervolg onderwijs 

 4 – 2    13:30-16:00 ûnderwiis tiim 4 bijienkomst 

 4 – 2    OMR yn Weidum 

 5 – 2    contactavond ouders groep 1 t/m 7 

14 - 2   Oud papier (Wouter Hylkema, Jappie Boersma, Piet Mulder, Miente v/d Heide) 

Week 8  theaterweek 

20 - 2     Feestelijke ouderavond in het Jorwerter café     

23 t/m 27 februari  Voorjaarsvakantie 
 1 – 3   Complimentendag 

17 – 3   Spreekuur (graag aanmelden vóór 12 maart) 

18 – 3   Onderwijsteam 4 bijeenkomst 

 

Januari 2015 

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud. Na alle festiviteiten lijkt de rust terug 

gekeerd in de klassen. De helft van het schooljaar hebben de leerlingen alweer achter de 

rug. Deze weken buigen alle kinderen zich over de cito toetsen. Ach .…cito toetsen, 

methode toetsen, topo toetsen, of een dictee, de leerlingen draaien hun hand er niet 

meer voor om. Bovendien blijft er ook elke week weer tijd te zijn voor ‘iets anders’. 

Zo is juf Marjolein met Lola langs geweest, heeft het Friese t.v. programma Tsjek 

opnamens bij ons op school gemaakt en wordt er momenteel meegedaan aan de 

landelijke voorleesweken. Vanaf februari starten we met de hele school met het thema 

kunst met een afsluiting in het Jorwerter café. 

 

Diploma’s 

 Dizze bern hawwe harren swimdiploma helle! Lokwinske! 

  

Nannie Rianne, Wietse Jochum, Tim, Famke, Bloeme, Marije,  

....                                                                                  Sandra en Lyse Jet. 
    

 

Kompjûterplakje 

3 nije kompjûters ha wy krigen. Ien stiet yn it 

lokaal fan de middenbou en foar de oare twa hat 

Jacob Keuning foar ús in prachtich wurkblêd 

makke. It kopiearapparaat  is nei it 

direksjekeamerke ferhúze, sadat op dit plak in 

kompjûterromte kreëarre is.  

Tige bedankt Jacob!  
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iPads 

 Twa iPads ha wy kocht foar de bern. De opbringst fan de Sint Maarten optocht wie sa 

geweldich, dêr koe makkelik in Ipad foar kocht wurde. Ek hiene we noch in ict potsje mei 

jild. It like ús dan ek wol moai om dat ek oan in iPad te besteden. Ut de âld papierpot is 

it tekoart betelle, sadat wy no 2 iPads  ha. Ien foar de middenbou, ien foar de boppebou. 

De bern brûke se eltse dei foar allehande oefeningen. 

 

 

 

Skoal Scrabble Battle! 

Tiisdei 27 jannwaris wiene der 

opnames fan it programma Tsjek by 

ús op skoalle. Groep 6, 7 en 8 ha 

mei dien oan de Skoal Scrabble 

Battle. Mei de hiele skoalle koenen 

wy sjen hoe de opnames fan sa’n 

programma yn syn wurk giet en ha 

wy  de bern oanmoedige.  

Yn trije teams moast der in Frysk, 

Nederlânsk en Ingelsk wurd op in 

Scrabble boerd fan 4 by 4 meter lein 

wurde. De bern ha hjir mar leafst 38 

punten mei helle, super! Wy binne 

de earste fan 6 skoallen die't hjir 

oan mei docht. De skoalle mei de 

measte punten wint in priis en in 

beker!  Yn de 

oankommende utstjoering fan Tsjek op 3 febrewaris binne wy te sjen. Dit wurdt op 

Omrop Fryslân útstjoerd, op tiisdeitemiddei 3 febrewaris en tongersdeitemiddei 5 

febrewaris om 13.30 oere, 14.30 oere, 15.30 oere en 16.00 oere.  

Foto's fan de opnames stean by 'Foto's' op de site. 

 

Luizen 

Na de kerstvakantie zijn alle leerlingen weer op luizen gecontroleerd. Gelukkig is er geen 

enkele luis gevonden. 

 

Themaweken “Kunst” 

In week 6 gaan wij van start met  het thema “Kunst”.  In 

de weken tot de voorjaarsvakantie werken wij 

over en aan dit thema tijdens allerhande lessen. Wie weet 

zijn er kinderen die zich ontpoppen tot  echte 

kunstenaars!  

Maandag 9 februari a.s gaan we met de hele Krunenstrobbe 

(groep 1 t/m 8) naar het Fries Museum in Leeuwarden. Om 

daar te komen zijn we op zoek naar ouders die met ons mee 

willen!! Graag zo snel mogelijk doorgeven aan juf Gineke als 

je zou kunnen rijden!   

In week 8 hebben wij een heuse theaterweek. Tijdens deze week werken we met 

theaterdocent  Ytsje v.d. Meulen aan een voorstelling. Zij komt  op dinsdag (hele dag) en 

donderdagochtend bij ons op school. Ook decor en decorstukken en kleding e.d. maken 

we onder haar begeleiding. Het resultaat van dit alles mogen jullie vrijdag ’s avonds 20 

februari  bewonderen op de feestelijke ouderavond in “het Wapen van Baarderadeel”.  

Dit is van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. 

 ’s Middags voorafgaand aan de voorstelling hebben we om 13.15 uur nog een generale 

repetitie. Deze duurt ongeveer een 45 minuten. Groep 1 t/m 4 kan om 14 uur naar 

huis; groep 5 t/m 8 gaat daarna weer naar school. 

We hopen en verwachten er een waar spektakel van te maken deze weken!! 

 



 

Onderzoek tweetaligheid 

Na de voorjaarsvakantie komt Evelyn Bosma van de Fryske Akademy weer  langs voor 

het vervolg van het onderzoek naar de cognitieve effecten van tweetaligheid.  Dus de 

kinderen van groep 3 en 2 mogen om de beurt weer leuke spelletjes doen met Evelyn. 

Vorige week stond er nog een leuk artikel over dit onderzoek in de L.C. 

 

Krunenstrobbe site 

Geregeld plaatsen we berichtjes en foto’s op onze site. We hopen natuurlijk dat er af en 

toe naar gekeken wordt…. 

Ook het verslag van onze zakelijke ouderavond is binnenkort op de site te lezen. 

 

Bericht van Buurtsportwerk Littenseradiel 

In de voorjaarsvakantie organiseert Buurtsportwerk Littenseradiel in samenwerking 

met sportverenigingen een sport- en spelinstuif op 

verschillende locaties. In de sporthallen/gymzalen kunnen 

verschillende beweeg- en sportactiviteiten gedaan worden, 

zoals dans, judo, gymnastiek en volleybal. De instuif is voor 

alle kinderen van groep 3 t/m 8 uit de hele gemeente. 

Kinderen kunnen langs komen om te kijken wat we nog meer 

in de sporthal/gymzaal hebben staan! Omdat niet alle kinderen tegelijk in de 

sporthal/gymzaal passen, hebben we een verdeling gemaakt.  

 Maandag 23 februari 2015, gymzaal Winsum 
13.00 – 14.30 uur groep 3 t/m 5 
15.00 – 16.30 uur groep 6 t/m 8 
Korfbal, Judo, Dans  
  
Dinsdag 24 februari 2015, sporthal de Greidhoeke, Easterein 
13.00 – 14.30 uur groep 3 t/m 5 
15.00 – 16.30 uur groep 6 t/m 8 
Judo, dans, volleybal, gymnastiek, smoothie workshop en voetbal 
  
Woensdag 25 februari 2015, gymzaal Mantgum 
13.00 – 14.30 uur groep 3 t/m 5 
15.00 – 16.30 uur groep 6 t/m 8 
Judo, dans, gymnastiek 
 
 Het is een vrije inloop voor de kinderen, eventueel met hun ouders. Elke 15 minuten start er een 
nieuwe ronde. De entree is €2,- en deelname is op eigen risico.  

        
Thema’s Sociale Emotionele Ontwikkeling 

 

 Week 5: Een teleurstelling uiten 

 Week 6: Moed 

 Week 7: Humor 

 Week 8: Op je beurt wachten 

Week 10: Belangstelling voor anderen 

Week 11: Zelfbeheersing 

Week 12: Egoïstisch zijn 

Week 13: Geven en nemen/samenwerken 

Week 14: Tevredenheid 

Week 15: Liegen/leugens vertellen 

Week 16: Wensen…….  
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