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Aginda 

  

24-10   reedriden groep 5 o/m 8 

28-10   gastles Waterspaarders, groep 5 o/m 8 

31-10   reedriden groep 5 o/m 8 

 4 -11   MR Weidum/Jorwert (samenwerking) 

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

            alvestêdetocht 

11-11   Sint Maarten 

13-11   kontaktjûn 

19-11   OT4, Mantgum 

 7-11    18:30 oere, Foardrachtskriich Krunenstrobbe  

21-11   gemeentlike foardrachtsjûn Easterlittens 

 2 -12   OMR, Jorwert 

 

Kinderboekenweek 

Tongersdei 8 oktober is de berneboekewike ôfslúten mei in ‘boekenfeest’. 

De boppebou fersoarge workshops foar alle bern. 

Der is in boekendûns opfiert en der wie ek in echte boekenmodesjow. 

Alles is troch de bern sels betocht en útfiert (soms mei hulp fan in âlder) 

Foto’s fan dit feest stean op ús nije website, dy’t hast de loft yn giet. 

 

 

Lúzenkontrôle 

Ek dit skoaljier wurde alle bern nei eltse fakânsje kontrolearre op 

kriebelbeestjes.  
Karin en Maaike bin al in pear jier ús lúzentiim, sa ek dit jier. Se 

regelje alles sels en ferjiette nea te kommen. Hjir binne we tige 

wiis mei. 

 

 

Foardrachtskriich 

Dit jier organiseart groep 8 de foardrachtskriich op skoalle. Dat betsjut dat 

sy dizze wike faak drok yn fergadering binne. (Wannear dogge we it? Mei of 

sûnder publiek? Sjury leden freegje, ensh.) 

It is op 7 novimber, fjirder wachtsje we berjocht ôf fan groep 8. 

 

 

Sint Maarten 

Natuurlijk komen alle kinderen deze avond langs met zelfgemaakte lampionnen.  

Iris Meinen en Anna Bijlsma nemen dit jaar de organisatie op zich. Binnenkort ontvangt 

iedereen informatie over deze avond. 
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Tafeltrein en boekenladder in groep 3, 4, 5 

Sinds de herfstvakantie hangt er een ‘tafeltrein’ in de klas. Hier houden we op bij 

welke tafels de kinderen van groep 4 en 5 al uit het hoofd kennen. Op de 

boekenladder in de map schrijven we alle boeken die we lezen. Hier maken we ook 

een boekverslag over voor in de map.  

 

Werkstukje 

Donderdagochtends aan het eind van de ochtend gaan we binnenkort starten met het 

maken van werkstukjes in groep 3,4,5. De kinderen mogen alleen of in duo ’s een 

werkstukje maken over een onderwerp waar ze meer over willen weten. 

 

Contactavond/Kontaktjûn  

It skema fan de kontaktjûn fan 13 novimber, fine jo by dizze nijsbrief. 

Juf Marjolein en juf Atty binne beide oanwêzich. 

 

Ouderavond ouderbetrokkenheid 

Tijdens de ouderavond over ouderbetrokkenheid hebben de ouders samen met de 

leerkrachten gesproken over wat er goed gaat op school, wat de school achterwege kan 

laten en waar de school zich in kan verbeteren. Hierbij de verwerking. 

 

 

Ouderbetrokkenheid verwerking Krunenstrobbe 

Wat gaat er goed? (Tops) 

 Lage drempels 

 Nieuwsbrief 

 Benaderbaarheid leerkrachten 

 Gouden dagen 

 Ouderhulp 

 Inspelen op actuele situaties 

 Betrokkenheid 

 Schoolzwemmen 

 Schoolschaatsen 

 Gezamenlijke schoolreisjes 

 Openheid ouders 

Waar kan de school beter mee stoppen? 

 Kalender 

Wat zou de school moeten gaan doen? (Tips) 

 Kinderen erin, ouders eruit 

 Ongeschreven regels bespreken 

 Ouders betrekken bij schoonmaak 

 Betere schoonmaak regelen 

 ( meer informatie op de website) 

 Informatie sociale media voor ouder en kind 

Na aanleiding van deze tips hebben wij enkele regels besproken en opnieuw vastgesteld.  
We sturen ze hierbij mee, zodat iedereen ze weer even ‘up to date’ heeft. 
Zowel de pleinregels als onderstaande (school)regels zijn met de kinderen besproken.  
We zullen ze ook op de nieuwe website plaatsen.   
Het team heeft het meedenken van ouders deze avond als erg prettig ervaren. 

 



 
Verjaardagen  
De verjaardag van een leerling wordt in de eigen klas gevierd. 
Wanneer een kind jarig is, wil het graag trakteren. Het is hierbij een goede gewoonte dat daarbij ook 
aan de gezondheid van het gebit wordt gedacht. De zoete snoeptraktaties zijn niet welkom op 
school.  Enkele suggesties voor een traktatie zijn: - stukje worst  - kaas – cakejes - wortels - fruit, etc.  
De meeste kinderen trakteren de hele school, maar hier is geen regel voor.  
De jarige Job of Jet mag langs alle klassen en krijgt van de leerkrachten een kaart. 
Hoe en wanneer de leerkrachten hun verjaardag vieren wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 
Fruit eten  
In alle groepen wordt elke dag gezamenlijk fruit gegeten. Wilt u dit dagelijks meegeven in een bakje, 
tasje of iets dergelijks? De kinderen mogen ook een beker drinken mee naar school nemen, mits 
voorzien van een goede dop.  
 
Regels voor aanvang en einde schooltijd  
De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 worden verzocht om hun kinderen niet eerder dan 10 
minuten voor aanvang op school te brengen of te laten komen voor ontvangst door de 
groepsleerkracht. Op deze wijze houdt de groepsleerkracht vooraf voldoende tijd over om in 
praktische zin voorbereidingen voor de lessen te treffen.  
De bel gaat ’s ochtends om 8:25 uur en ’s middags om 13:10 uur. Dit is het teken van de op het plein 
spelende kinderen om hun speelgoed op te bergen en naar de klas te gaan. Voor de ouders is de bel 
het sein dat zij het lokaal moeten verlaten. Op deze wijze kunnen de lessen om half 9 en kwart over 
één starten. 
Vanaf kwart over 8 en ’s middags vanaf één uur is er pleinwacht aanwezig. 
 
De kinderen die van buiten het dorp komen mogen met de fiets op school komen. Er mag niet op het 
schoolplein gefietst worden. De fietsen worden in de fietsenberging gezet.  
 
Natuurlijk mag er buiten de schooltijden op het schoolplein en in de zandbak worden gespeeld. 
Na het spelen in de zandbak moet wel het net weer over de zandbak worden geplaatst. 
 
Regen en sneeuw  
Bij erg slecht weer mogen de kinderen voor de aanvang van de lessen in school. Wilt u erop toekijken  
dat de kinderen bij slecht weer niet te vroeg naar school toe gaan.  Graag de naam van de kinderen in 
de laarzen. 
 
Vervoer van kinderen 
Voor sommige schoolactiviteiten moeten de kinderen in auto’s vervoerd worden. Denk aan 
schoolzwemmen-, schaatsen, -reisjes, excursies etc. De kinderen zijn te gast in de auto van een ouder 
die vrijwillig voor school rijdt. Er mag niet gegeten en gedronken worden tijdens de autoreis. 
Ook is het meenemen van snoep verboden, zowel op school als tijdens buitenschoolse activiteiten. 
 
Meeneem dag groep 1 & 2 
Keuters nemen graag knuffels en/of speelgoed van thuis mee naar school. 
Dit is alleen toegestaan op donderdagochtend en dan één stuk speelgoed. Dan wordt er door de 
leerkracht aandacht aan besteed en mag er soms mee gespeeld worden. 
 
 
 
 
 



 
De herfsttafel van de middenbouw 

 
 

 

Thema’s van de week 

 

Week 44:   (waarden en normen) 

Doorzetten/Doorzettingsvermogen 

Week 45: (sociale vaardigheden) 

Iets positiefs doen/zeggen 

 
Week 46: (waarden en normen) 

 Compromissen sluiten 

Week 47: (Sociaal-emotionele kennis) 
                Fouten maken 
Week 48: (sociale vaardigheden) 

 Zeggen dat je  iets niet wilt wat iemand van je vraagt 

Week 49: (sociaal-emotionele kennis) 

Opgelucht zijn… 

Week 50: (Sociale vaardigheden) 

Samenwerken/samenspelen 

Week 51:             (Sociaal-emotionele kennis) 

Pesten 

 

 

 



 

 

Contact avond, donderdag 13 november 2014. 

Bij verhindering graag zelf ruilen en dit even aan de leerkracht doorgeven. 

 

 

 

Tijd Juf Marjolein/juf Atty Juf Sepkje Juf Gineke 

18:30 – 18:40 Jelte Arjen Chris Daan 

18:40 – 18:50 Noëlson Rianne Rixt 

18:50 – 19:00 Teun Sandra Winde 

19:00 – 19:10 Auke Bloeme Mirthe 

19:10 – 19:20 Thomas Ate Tim  

19:20 – 19:30  Wietse Jochum Roy 

19:30 – 19:40 Fenna  Marije 

19:40 – 19:50 Lieke Lyse Jet Silke 

19:50 – 20:00 Hiske Famke Jelle 

20:00 – 20:10 Harm Antsje Hendrika 

20:10 – 20:20  Nannie Grytsje 

20:20 – 20:30 Grieke   

20:30 – 20:40 Rob Inés Tatjana 

20:40 – 20:50  Marije K. Ramona 

20:50 – 21:00   Hendrik 

21:00 – 21:10   Nout 

21:10 – 21:20   Sietske 

21:20 – 21:30   Jesse 

21:30 – 21:40    

21:40 – 21:50    

 

 

 

Met vriendelijke herfst groeten van het Krunenstrobbe team. 
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