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4 t/m 15 mei: meivakantie 
12-5: werkbezoek naar basisschool It Leech in Pingjum, team 

Tot 17 mei: Doekoe actie, Winsum 

18-5: schoolreisje gr. 1 en 2 naar de kinderboerderij in Stiens  

18-5: schoolreisje gr. 3 t/m 8 Nationaal Park De Alde Feanen 
20-5: Loco bijeenkomst Galamadammen, Ant 

20-5: Gearhingmiddag Schouwburg Sneek, team 

22-5: BHV herhalingscursus Sepkje 

25-5: Pinkstermaandag, vrij 

27-5: MR Jorwert 

 1-6: OMR Weidum 

 2-6: BHV herhalingscursus Ant 

 3-6: Onderwijsteam bijeenkomst begrijpend lezen, Mantgum 

16-6: Sportdag groep 5 t/m 8. Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij.  

18-6: Contact avond 

26-6: Jorwerter merke, bern frij  

 

 

Bedankt Leo Verheul, welkom Arnold Oosterdijk 

Na een niet al te lange periode gaan wij nu alweer afscheid nemen van Leo Verheul, onze 

interim directeur, die het gat tussen het vertrek van Trudy van der Velden en de komst 

van Arnold Oosterdijk krachtig, voortvarend en met veel enthousiasme heeft 

opgepakt.  

Afgelopen woensdag hebben de teamleden afscheid van Leo genomen. 

Arnold heeft al een kennismakingsrondje langs de scholen gemaakt en we 

heten hem van harte welkom in ons onderwijsteam! 

 

Dagje naar It Leech in Pingjum 

Zoals u in de informatie brief heeft kunnen lezen gaan we volgend schooljaar in twee 

basisgroepen werken. Op 12 mei gaan we met het team naar de basisschool in Pingjum. 

Zij werken dit jaar ook in een onder- en bovenbouw groep. Deze school is 12 mei niet 

vrij en zo kunnen wij een schooldag meekijken. In de middagpauze gaan we in gesprek 

met de leerkrachten over hun ervaringen. We hebben er zin in! 

 

Juf Rinske 65 jier 

Op freed 17 april is ús HVO juf Rinske Metselaar 65 jier wurden. Lokwinske! 

Dat betsjut ek dat juf Rinske kommend skoaljier mei pensjoen giet. We hoopje dat se der 

lang en goed fan genietsje sil, mar…..it skoaljier is noch net om, dus we sjogge har noch 

in hiel skoft op skoalle. 
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Doekoe-actie  

Tot 17 mei kan er bij de Coop supermarkt in Winsum nog gespaard 

worden voor gratis sport- en spelmaterialen voor scholen uit de buurt. 

Natuurlijk hopen wij dat er de laatste weken nog veel munten voor de 

Krunenstrobbe bij komen!  

 

 

GGA/Z?? 

Was u ook zo verbaasd dat uw kind 1 april jl. een inenting op school had gekregen van 

een verpleegkundige van de GG…..? 

Geen enkele leerling had moeite met ‘het prikje’, er werden wel veel pretoogjes 

gesignaleerd…  

 

Ofspraken(regels) 

Sa as oeral ha we ek op de Krunenstrobbe regels en ôfspraken. Helaas bard it  gauris dat 

inkele âlden harren hjir net oan hâlde. Dit is foar de oare âlden, learkrêften, mar foaral 

foar de (eigen) bern ferfelend. Yn de pauze wurdt der dus allinne mar fruit iten, we gean 

rinde nei skoalle en nei it swimmen wurdt der net iten/dronken yn de auto.  Op de site by 

‘praktische info’ stean de omtinkerkes om nochris nei te lêzen. 

 

 

Koningsspelen 24 april   

In prachtige dei dy’t  begong mei Sietske har 

jierdei en it Keningsbrochje yn de 

mienskipsromte. 

Dêrnei op nei Weidum! De AC en it tiim fan 

Weidum hie in ôfwikseljend programma 

makke foar alle Weidumer en Jorwerter bern. 

In ‘Vossenjacht’ mei spultsjes troch it doarp. 

Middeis stie der noch ‘levend stratego’ en 

apenkooi op it program foar de boppebou. 

Oan it ein wie der noch eefkes tiid foar de ‘ruilbeurs’. 

Mei reade wangen fan alle ynspanning én sinne wiene alle bern 14:40 oere wer yn 

Jorwert. Sjoch op de site bij foto’s foar in ympresje fan dizze dei. 

Bedankt alle riders, helpers by de moarnsbrogge en oprommers! 

 

Keningsdei 

Mar leafst 16 bern ha ôfrûne moandei yn it shirt fan De Krunenstobbe mei dien oan it 

fuotbaltoernoai yn Easterlittens. Dit mei tank oan Doede Ottema as ‘initiator’. Twa 

fuotbaltiims ha sportyf striden. Foar in priis kamen se krekt net yn oanmerking, mar dat 

makke de wille en it entûsjasme net minder. 

 

Keunstwurk  

It stêfburo yn Boalsert wol de boel graach wat opfleurje yn 

harren ‘saaie’ kantoar mei 'kreative útspattingen' 

fan de bern fan de Gearhing skoallen. Oan eltse 

skoalle is frege om in keunstwurk yn te leverjen.  

Op de foto hjir is it  keunstwurk te sjen wat wy ynlevere 

hawwe. Alle bern ha hjir oan meiwurke. 

Mei 29 kreaasjes moat it stêfburo wol in fleurige romte 

wurde om yn te wurkjen! 

 

 

 



 

 

 

 

Thema Alles Groeit bij de groepen 1 en 2 

Bij de kleuters wordt op dit moment hard gewerkt aan het thema Alles Groeit. Wat groeit 

er allemaal om ons heen? Niet alleen planten groeien, maar wijzelf ook! Dat gaan we in 

week 17 ontdekken (en week 18 voor de kinderen die foto’s later mee hebben genomen) 

door een groeiboekje te maken met foto’s van onszelf als baby, peuter en kleuter. Een 

reminder!. 

 

Leuk letterspelletje voor tussen de middag met kleuters 

Als je tussen de middag gezellig aan de tafel zit en je boterham met hagelslag aan het 

eten bent, kun je ook een leuk spelletje doen! Op het pak hagelslag staan allemaal 

letters! Laat uw kind eens een bepaalde letters opzoeken. Misschien herkent uw kind zelf 

ook al een aantal letters. Om het nog leuker te maken, kunt u uw kind ook een letter 

laten schrijven. Natuurlijk niet op papier, maar het de vingers in de hagelslag! Lachen, 

gieren, brullen en u zult merken dat kinderen het geweldig vinden.  

Aangeboden letters: i k r l p o j w s z m g (maar misschien kent uw kind er wel meer) 

 
Bezoekje aan boerderij Rodenhuis 

Afgelopen maandag 20 april hebben de kinderen van 

groep 1 en 2 een bezoekje gebracht aan de boerderij 

Rodenhuis. Wat was het weer leuk. Dezelfde ochtend 

was er net een lammetje geboren en wij mochten 

deze een flesje geven. Lammetjes knuffelen, kalfjes 

bekijken en racen op de trekkers. We zijn altijd erg 

blij dat we even een kijkje mogen nemen bij de 

familie Rodenhuis. Bedankt!  

 

Groep 3,4,5 

Onze tuintjes staan inmiddels in volle bloei! De kinderen houden het groeiproces precies 

bij in hun groei-en bloeiboekjes. We hebben de tuinkers zelfs al 

geoogst en gegeten op een stukje brood! Nog even en dan 

kunnen we sla eten. 

In groep 3 zijn we begonnen aan kern 10. De nieuwe 

woordtypen die de kinderen  in deze kern leren zijn: woorden 

van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: 

leeuw, nieuw en duw; woorden van vier of vijf lettergrepen, 

zoals: burgemeester en onderwijzeres;  

Groep 4 en 5 leren de kinderen over  verwijswoorden en verbindingswoorden in zinnen. 

Bijvoorbeeld hij/zij verwijst naar over wie de zin gaat en de woorden: want, maar, en, 

verbinden  twee zinnen aan elkaar. 

De kinderen van groep 4 hebben de tafels t/m 5 onder de knie. In blok 3 gaan we nu 

verder met de tafel van 6. We blijven oefenen met +/-sommen tot 100 over het tiental; 

67-39= 

Groep 5 maakt kennis met de verhouding tabel. Hierbij komen de tafels goed van pas!  

Tijdens de woordenschatlessen zijn we bezig met  antoniemen en synoniemen, oftewel 

het zelfde en tegengestelde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Make a Memory  

Wat binne jim allegearre oan it flessen ynsammeljen. Geweldich! 

Marije, Bloeme en Chris hawwe se fannewike telt… It binne 

der….130!! In hiele berch al dus! Ek binne der sneon in hiel stel 

bern fan Jorwert (en Weidum) by ús west te fytsbanneknutseljen. 

Op de facebooksite “Op’e trapers voor Make a Memory” kinne jim 

dêr foto’s fan sjen.  

Karin Schaper is dwaande mei in stúdzje sportmassaazje en hat 

har spontaan oanbean as ús “soigneur” de kommende tiid. 

Geweldich, hoe as elk meilibbet. Tige tank foar jim stipe oan ’t no 

ta!  

 

Groep (5),6,7,8 

We hebben de afgelopen weken veel activiteiten gedaan met de bovenbouw. Even een 

paar hoogtepunten op een rijtje: 

- Woensdag 18 maart hebben we voor het project ‘Wandelen voor water’ 6 kilometer 

gelopen. Hiermee hebben wij geld opgehaald voor het goede doel ZOA, die zorgen voor 

drinkwater en wc’s in arme landen, dit jaar gaat het geld naar Jemen. De leerlingen van 

groep 5 t/m 8 hebben samen maar liefst €607,50 opgehaald! Wat een prestatie! 

- Donderdag 9 april zijn we naar de voorstelling van ‘De wûndertoeter fan Hindrik Bûter’ 

in Mantgum geweest. Van dit theaterstuk hebben we eerst het boek in de klas gelezen.  

- Woensdag 13 april zijn we op bezoek geweest bij de 

boerderij van Tjalling en Nina. Hier hebben geholpen 

met het verzorgen van de lammetje, op de trekker 

gezeten, geleerd over de weidevogels en verse melk 

geproefd.  

Kijk voor veel foto’s van deze activiteiten op onze 

website: www.obskrunenstrobbe.nl  

Maar naast al die leuke buitenschoolse activiteiten 

hebben we in de klas ook heel veel werk verricht. Zo 

is groep 8 druk aan het oefenen geweest voor de 

cito-toetsen, die ze vorige week hebben gemaakt. Bij 

taal leert groep 7 naast het onderwerp en de 

persoonsvorm nu ook het lijdend voorwerp. En groep 6 heeft zich bij rekenen helemaal 

op de breuken gestort.  

Donderdagmiddag beginnen we nu steevast met een spreekbeurt. Erg leuk en erg 

leerzaam! Ook zijn er veel toetsen en examens gemaakt: het Verkeersexamen, 

rekentoetsen, taaltoetsen, dictees, Frysk Begripend Lêzen Toets en nog een Frysk 

examen, het hield maar niet op. Nu eerst maar even lekker vakantie, geniet ervan! 

 

 

Groep 8 

Dizze periode fan it skoaljier belibje de bern fan groep 8 altyd wat 

oars as oars. It ein fan minimaal 8 jier basisskoalle is yn sicht. Se 

binne al begongen mei de organisaasje fan harren ôfskiefeest. 

Foardat Grytsje, Nout, Marije en Sietske yn april harren eintoets 

makke ha (sjoch hjirfan foto’s op ús skoalle site) is al beslúten nei 

hokker skoalle se straks gean. Hjirûnder fertelle se der sels oer: 

 

 

 

 

 

http://www.obskrunenstrobbe.nl/


 

 

 

 

  Hoi ik ben Nout, 
Ik ga na de zomer naar het voorgezet onderwijs. Mijn advies is 
VWO/Gymnasium. 
Mijn school wordt dan het Piter Jelles Stedelijk Gymnasium, het 
niveau van het gymnasium is VWO, maar dan met meer vakken, 

zoals Latijn. Daar werken ze ook met de iPad, wat heel erg cool is. Je hebt dan een 
eigen iPad, er moeten wel apps voor school op maar als je nog ruimte hebt kun je 
spelletjes enzovoort downloaden. Ik heb er veel zin in omdat ik daar Latijn leer en 
dan kan ik de spreuken en namen van Harry Potter vertalen!  
 
Mijn middelbare school keuze 
Ik ben naar de doe dagen van het Bogerman en het RSG geweest. Het was erg indrukwekkend en 
groot. Het was erg mooi en de keuze wilde ik klein houden, ik dacht dat als ik niet te veel druk op 
mijn keuzes zou leggen, ik het snel zou weten. Het kiezen van een nieuwe school is jouw mening en 
je zal er aandacht aan besteden.  Uiteindelijk heb ik gekozen voor het Bogerman in Sneek. Er zijn 2 
gebouwen en ik wilde mijn keuze klein houden, dus ga ik mavo doen in het kleine gebouw (de 
kleinere school heeft vriendelijke punten). 
Ik hoop dat jullie dit boeiend vonden, liefs Marije  
 

RSG Snits 

Ik moat nei de simmerfakânsje nei de grutte skoalle. Dan gean ik nei it RSG Snits. Ik ha 

it nivo havo/vwo en ik ha der foar keazen om nei it RSG te gean, omdat myn twa sussen 

der ek op sitte, mar foaral omdat it in moaie skoalle is en it liket my in super leuke 

skoalle. Ik sil dizze skoalle hiel erch misse en de bern fan dizze skoalle ek. 

Sietske groep 8 

   

Bogerman 
Ik ga naar het Bogerman. Ik ben naar de doedag geweest, het was super leuk. Het is wel een hele 
grote verandering, want de Krunenstrobbe is een hele kleine school en de Bogernan  is best wel 
groot. Ik denk dat ik deze school ga missen. Ik heb het niveau vmbo basis. Ik vond jullie school wel 
wat, omdat je in een gedeelte van het gebouw je niveau krijgt. Je krijgt er denk ik ook wel goeie 
uitleg over rekenen en andere vakken, maar ik ga van deze school wel mijn vrienden missen. Grytsje  
 

 

Thema’s Sociale Emotionele Ontwikkeling 

 

         Week 21: Jaloers.. 

       Week 22: Vrede sluiten… 

       Week 23: Iemand een pluim(pje) geven 

       Week 24: Jezelf zijn 

       Week 25: afspraak 

       Week 26: Geheim(en) 

       Week 27: Vertrouwen 
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