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Aginda 

 

23 – 3: Himmelmiddei 

23 – 3: 19:00 uur, schoonmaakavond op school 

24 – 3: MR vergadering 

31 – 3: 19:00 uur, team ruimt bergingen op. 

 3 – 4 t/m 6 -4: Peaske wykein 
 6 – 4: start Doekoe actie 

 9 – 4: muzykteaterfoarstelling gr. 5 t/m 8 Hindrik Bûter yn Mantgum 

13 – 4: de groepen 5 o/m 8 op besite nei de buorkerij fan Tjalling en Nina 

16 – 4: schriftelijk verkeers examen 

16 – 4: OMR vergadering in Oosterwierum 

18 – 4: Ald papier (Wouter Hylkema, Jouke Holwerda, Marc v. Hiel, Anne B. de Bakker)  

21-22-23 april: cito eindtoets groep 8 

22 – 4: Ynspiraasje middei 3 TS 

24 – 4: Koningsspelen 

4 t/m 15 mei: meivakantie 
 

 

En sa siet de boppeseal fan it Jorwerter kafé freed tejûn 20 febrewaris fol mei heiten, 

memmen, pakes, beppes, oare familjeleden en doarpsgenoaten. 

Prachtich fûnen de bern dat én spannend fansels! 

Noch nea earder wie der yn sa’n koart skofke tiid in Feestlike Alderjûn ta ret. En dat dat 

kin ha de bern sjen litten! Yn in wike tiid ha de bern ûnder lieding fan Ytsje van der 

Meulen (sintrum fan de keunsten, Snits) in toanielstik yn elkoar set. De bern ha sels de 

teksten, rollen, mis en scenes, oanklaaiing, en attributen betocht. Ek it slot lied is troch 

de bern sels skreaun.  

Karin Schaper hat foto’s fan dizze jûn makke. Dizze steane op de site. Bedankt Karin. 

Ek alle inbringers fan presintsjes foar de lotterij wurde tige bedankt! Dit wie sa in moaie 

manier om út de kosten te kommen (-: Fansels hie de lotterij in gaos wurden as Marius 

de lieding deryn net nommen hie…. 

It is foar it tiim prachtich om te ûnderfinen dat elts mei helpt om derfoar te soarchjen dat 

alles goed ferrint. We wiene dan ek bliid dat alle bern fan de groepen 1 o/m 4 op harren 

‘frije’ middei bij de Generale Repetysje oanwêzich wiene. 

Nei dizze feestlike útspatting ha we allegear genite kinnen fan in wike maaitiidsfakânsje. 

Op ús aginda steane allegear al wer aktiviteiten. Inkele wurde yn dizze nijsbrief taljochte. 

Sadra wy ynformaasje ha oer it ien as oar pleatse we dat op ús site 

www.obskrunenstrobbe.nl  

http://www.obskrunenstrobbe.nl/
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Maandag, dinsdag, woansdei, donderdag, freed 

Nei de foarjiersfakânsje is juf Marjolein wer trije dagen by de beukers. Wy binne tige bliid 

dat juf Atty it lytse stikje âlderskipsferlof fan Marjolein ferfange wol op de freed te 

moarn. Juf Atty jout fanôf no ek oarel dei les oan de beukers fan de Mantgumer skoalle. 

Mei dizze ferskowing fan de tiimleden binne ús Fryske dagen yn de hiele skoalle no op 

woansdei en freed. 

 

Swimdiploma 

  

  

    

ntsje hat har        diploma ek helle! Lokwinske Antsje! 

 

 

Luizen 

Na de voorjaarsvakantie zijn alle leerlingen weer op luizen gecontroleerd. Gelukkig zijn 

we alweer/nog steeds luizenvrij! 

 

 

Himmelmiddei - Schoonmaakavond 23 maart 

Moandeitemiddei 23 maart dogge we mei oan de 

“Himmelwike”. Dizze wike wurdt mei stipe troch de 

stichting “Nederland schoon” en “Omrin”. De bern 
fan groep 3 o/m 8 gean op paad om it ôffal yn Jorwert  yn 
te sammeljen. It doel fan de aksje is om de learlingen, mar 
ek hun famylje bewust te meitsjen fan swerfôffal en foaral 
dat se der self wat oan dwaan kinne. 
Mear ynformaasje kin je fine op: 

http://www.himmelwike.nl/Himmelwike.aspx 

 

Maandagavond 23 maart om 19:00 uur is iedereen welkom op school. Graag met 

opgestroopte mouwen, met emmer en schoonmaakdoeken. 

In de persooneelskamer liggen kaartjes met schoonmaakklusjes. Kies het klusje uit wat u 

het meest aanspreekt. (wie het eerst komt…..) 

Natuurlijk zorgen wij voor koffie en thee. Ongeacht de opkomst, om 21:00 uur sluiten we 

de (hopelijk schone) school.  

 

 

Een warm welkom voor Atze Smid   
Nog even en Atze Smid is 4 jaar. Hij heeft al een 

paar keer proefgedraaid bij de kinderen van groep 1 

en 2. Wij vinden het heel leuk dat Atze bij ons in de 

klas komt. Atze kijkt zijn ogen uit! Wat een mooie 

spullen hebben ze op school. Welkom op school! 

 

 

Schoolkrantredactie 

Inmiddels is er weer een spiksplinternieuwe schoolkrantredactie. Hierin zitten: Hendrik, 

Jelle, Rixt, Tatjana, Rianne en Sandra. De eerste redactievergadering is al achter de rug 

en het belooft wederom een prachtige schoolkrant te worden. Het resultaat zien jullie op 

2 april. 
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Palmpasen stokken 

Op dinsdagmiddag 24 maart gaan de kinderen van groep 3 en 4 de hele middag 

Palmpasen stokken maken in de kerk. Op de Palmpasen stok zit van alles wat wijst naar 

opnieuw beginnen. Bloempjes, kuikens, eitjes, pinda’s, groene takjes en groene en gele 

linten…Van de kinderen wordt verwacht dat ze een kruis meenemen van 90 bij 60 

centimeter. Dat mag een getimmerd kruis zijn, maar ook van de takken van bomen. Plak 

onderaan even een sticker met de naam erop, dan raken we niet in de war. Vergeet het 

niet, want juf Sybrig heeft geen reservestokken mee. We wensen de kinderen van groep 

3 en 4 een fijne middag. 

 

Groep 8 

In januari hebben de leerlingen van groep 8 een schooladvies van 

de leerkrachten gekregen. Vervolgens zijn ze naar open dagen, doe 

dagen en info bijeenkomsten geweest. Intussen hebben alle groep 

acht leerlingen een keuze gemaakt én zijn de inschrijfformulieren 

opgestuurd.  

De cito eindtoets is dit jaar voor het eerst in april i.p.v. februari. 

Van 21 t/m 23 april mogen ze nog even laten zien wat ze geleerd 

hebben in de afgelopen jaren. 

 

 

Thema Kunst groep 1/2 

Aan het thema kunst is weer een einde gekomen bij de kinderen van 

groep 1 en 2. We zijn weer een stuk wijzer geworden. We hebben veel 

geoefend met de letters o en g. De ‘o’ van Orkest en de ‘g’ van Goed zo! 

Wat kennen we al veel letters zeg. Het thema kunst is mooi verweven in 

het stimuleren van de letterkennis. De kinderen hebben alle letters die 

ze kennen mogen schrijven in verf en met water op een krijtbord. Ook 

hebben de kleine Picasso’s letterkunst gemaakt. De bouwkunsten zijn 

ook flink uitgedaagd. Zo hebben de kinderen van groep 1 en 2 een 

Colosseum (Teun zegt Colosmuseum, hoe prachtig is dat!) gebouwd. 

Hier een kleine impressie van deze opdracht. Het volgende thema is 

Pasen. Heeft u thuis nog versiersels om de klas mooi te maken? Dat is 

altijd welkom!  

 
Groep 3,4,5 

In groep 3,4,5 halen we de lente in de klas. We gaan minimoestuintjes aanleggen.  

Benieuwd hoe en wat er gaat groeien bij ons in de klas! 

Moestuin is een woord dat groep 3 al heel goed kan lezen!; 

dit zijn zogenoemde samengestelde woorden. Volgende 

week beginnen we al  aan kern 9. Hierin leren we o.a. –aai, 

-oei,- ooi-woorden lezen en schrijven. Groep  4  oefent  

woorden die eindigen op –tie, zoals portie, vakantie en  

groep 5 krijgt woorden als lekkage. Wat betreft rekenen 

zijn we in groep 3 met tweelingsommen  en handig 

rekenen op tijd bezig. In groep 4 heeft bijna iedereen de tafel van 3 gehaald en gaan we 

door met  de tafel van 4. Verder springen we heel wat heen en weer op de getallenlijn 

met moeilijke sommen als 49 + 36. Groep 5 heeft hier dan 100-tallen voor staan! En 

delen met rest en  keersommen als  5 x 17 komen  aan de orde.  

Op verzoek van de kinderen starten we in april met spreekbeurten. Erg leuk zulke 

initiatieven! 
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Groep 6,7,8 

In groep 6,7 en 8 zijn we begonnen met het geven van spreekbeurten. Elke 

donderdagmiddag geeft een leerling een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp. 

En hij of zij levert daarbij ook een werkstuk over dit onderwerp in. Veel succes met de 

voorbereidingen hiervoor! 

Vrijdagmiddag 13 maart hadden we Mikami op bezoek in de klas. Zij komt uit Hong Kong 

en geeft voor haar stage les aan studenten in Nederland. Zij heeft ons deze middag 

Chinese woorden en karakters aangeleerd. Ook hebben wij een Chinees liedje gezongen 

en hebben de leerlingen veel geleerd over de verschillen tussen Hong Kong en Friesland.  

Deze week beginnen we met zowel taal als spelling aan een nieuw blok. De leerlingen 

krijgen hiervan deze week een briefje mee naar huis met de nieuwe woorden. Hier zullen 

ook de woorden van de week op staan, waarmee we elke dag een korte activiteit gaan 

doen, op deze manier werken we aan de woordenschat.  

Voor ons staan er de komende maand veel leuke dingen op het programma.  

-Woensdag 18 maart gaan we 6 kilometer ‘Wandelen voor water’ voor het goede doel 

(we lopen Mantgum om en vertrekken om 10.30 vanaf school) 

-Donderdagmiddag 9 april gaan we naar de voorstelling van ‘De wûndertoeter fan Hindrik 

Bûter’ in Mantgum. 

-Woensdag 13 april gaan we op bezoek bij de boerderij van Tjalling en Nina 

 

 

Doekoe-actie 

Coop supermarkten organiseert de Doekoe-actie in samenwerking met de Johan Cruyff 

Foundation, Arla Foods en Unilever. Klanten sparen tijdens de actie voor gratis sport- en 

spelmaterialen voor scholen uit de buurt. Bij de Coop winkel in Winsum kan elke klant 

sparen voor schoolpleinspel materialen voor De Krunenstrobbe.  

 

 

De wûndertoeter fan Hindrik Bûter  

Yn septimber 2014 is yn it kader fan de Fryske 

berneboekpromoasje in nij berneboek presentearre. Dit aksje 

boek ‘De wûndertoeter fan Hindrik Bûter’ is skreaun troch Paul 

van Dijk. 

As trijtalige skoalle ha de bern fan de groepen 5 o/m 8 dit 

aksjeboek yn desimber fergees krigen. 

Nei oanlieding fan it boek is in muzykteaterfoarstelling makke. 

De boppebou giet hjir op tongersdei 9 april hinne. 

 

Make a Memory  
Sa as de measten ûnderhân wol al witte sil ik, mei myn sus Jeltsje Kramer en in freondin 

Laura Cook yn septimber 2015 de Mont Ventoux befytse op’e reesfyts. Dit dogge we foar 

stichting “Make a Memory”. Dizze stichting fotografearet op fersyk  earnstich sike, 

terminale of ferstoarne bern fan 0 o/m 16 jier. De foto’s biede alden treast en in 

bliuwende herinnering oan hun bern(tsje). 

Om hjir jild foar yn te sammeljen hawwe we al aardich wat aksjes yn foaral Weidum 

dien. De bern fan de Krunenstrobbe stiene echter ek iepen om mei te helpen. Sa hawwe 

we betocht om yn skoalle fan flessen in “berch” te bouwen foar it goede doel. Fanôf no 

meie de bern flessen mei nimme. Dizze wurde yn it speellokaal fersammele. Sjen hoe 

heech as dizze berch wurdt;) 

18 april organisearje we in berneknutselmeiddei mei fytsbannen. Hjir krije de bern noch 

wol neiere ynfo oer. Foar fierdere ynfo oer de stichting, de aksjes en om op’e  hichte te 

bliuwen kinne jim ús folgje op de facebooksite “Op’e trapers voor Make a Memory” 

 

 

http://websjop.afuk.nl/boeken/berneboeken-8-12/de-wundertoeter-fan-hindrik-buter?___store=nederlands&___from_store=frysk


   

 
 

 

Cartridge 

Onze doos van de actie: scoor je cartridge is nog steeds niet vol is. Lever dus je oude 

cartridge op school in! 

 

 
 

 

 

Thema’s Sociale Emotionele Ontwikkeling 

 

  

Week 12: Egoïstisch zijn 

Week 13: Geven en nemen/samenwerken 

Week 14: Tevredenheid 

Week 15: Liegen/leugens vertellen 

Week 16: Wensen…….  
Week 17: Beleefdheid 

Week 19: Geheim(en) 

Week 20: Vertrouwen 

Week 21: Jaloers.. 

Week 22: Vrede sluiten… 

Week 23: Iemand een pluim(pje) geven 

Week 24: Jezelf zijn 

Week 25: afspraak 

 

 

 

Een hartelijke voorjaarsgroet van het Krunenstrobbe team! 
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