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Aginda 

 

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 

 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  

21-11   gemeentelike foardrachtsjûn Easterlittens 

 

 

 
 

 

Kinderboekenweek 

Woansdei 1 okt. is de ‘kinderboekenweek’ op de Krunenstrobbe start mei in tonielstikje 

fan de juffen Sepkje en Gineke. De skoalle is yn de feeststimming brocht troch de ac, 

omdat it tema dit jier feest is. De bern ha grif al thús ferteld dat guon lessen al oars as 

oars ferinne. Normaliter begjinne we eltse moarn yn de groepen 4 o/m 8 mei stillêzen, 

no kin ûnder it lêzen samar ien begjinne te sjongen as der giet in feesttoeter, wurdt der 

dûnse etc. Freegje de bern thús mar ris nei dizze ‘leesbingo’ 

Tondersdei 8 okt. wurdt de ‘Kinderboekenweek’ ôfslúten mei in troch de bern 

organisearre ‘boekenfeest’. 

 

 



 

 

 

Sjouwers frege 

Yn de hjerstfakânsje wurde de flieren fan de midden- en boppebou + gong polymeerd. 

Dit betsjut dat beide lokalen en de gong hielendal leech wêze 

moatte. 

Wa wol op freed te middei, 10 okt. om 15:00 oere eefkes 

lâns komme om alle kasten, tafels e.d. nei de 

mienskipsromte te tillen én wa kin/wol op moandei te moarn 

20 okt. om 8:00 oere delkomme om alles wer werom te 

sjouwen??? Oanmelde is net nedich, we litte ús ferrasse! 

 

Vervanging juf Marjolein 

Vanaf 10 november gaat juf Marjolein met zwangerschapsverlof. 

Juf Atty Rienstra uit Reahûs gaat haar vervangen op de maandag, dinsdag en donderdag. 

Op vrijdagochtend neemt juf Ant de uren van juf Marjolein over (groep 1 t/m 4). Juf Ant 

werkt dan op de donderdag in de bovenbouw en juf Gineke staat vrijdags voor deze 

groep i.p.v. de donderdag. 

We wensen juf Atty veel plezier op de Krunenstrobbe en we houden natuurlijk contact 

met juf Marjolein terwijl zij heerlijk geniet van haar verlof/dikke buik/kindje. 

 

 

Foardrachtskriich 

Dit jier is de gemeentlike jûn op 21 novimber yn Easterlittens. Begjin novimber mei alle 

bern har foardracht op skoalle hearre litten. Wanneer dat plak fynt litte we op tyd witte. 

De bern ha yntusken al in gedicht útsocht, welke mooi oefene wurde kin yn de fakânsje. 

 

Stagaires 

In de vorige nieuwsbrief stond dat Marrichje haar stage op de Krunenstobbe ging 

vervullen. Zij is ook enkele keren geweest, maar heeft intussen besloten te stoppen met 

de opleiding. 

Deze week heeft derde jaars student Jeroen van den Nieuwenhuizen kennis gemaakt met 

de school. Hij komt elke maandag en dinsdag lesgeven. Hoe de invulling precies gaat 

worden moet nog besproken worden. 

Wilco Lindeboom uit Mantgum is eerste jaars van de opleiding Onderwijsassistent. 

Hij komt in week 44 ons assisteren en vanaf januari tot juni één dag in de week. 

 

Samenwerking scholen OT4 

De afgelopen jaren hebben we al een aantal activiteiten met 

de school van Weidum gedaan. Ons doel is om te zoeken naar 

meer mogelijkheden om de kinderen van de twee scholen 

samen te laten werken, leren, spelen. Vorig jaar hebben we 

als team al een aantal mogelijkheden onderzocht/voorgesteld.  

De ouder geleding van beide MR en zijn kort geleden bijelkaar 

geweest om dit te bespreken en binnenkort gaan beide teams 

samen om tafel. 

Suggesties en ideeën van iedereen zijn welkom. 

Leuk om te weten: De scholen van Oosterwierum, Wiuwert en Bozum 
starten in januari een pilot op de vrijdag. De groepen 3 en 4 van deze 
3 scholen krijgen samen les op één van de scholen, de groepen  5 en 6 
op een andere locatie net zoals de groepen 7 en 8.  
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Nieuwe website 

Momenteel zijn we bezig de nieuwe website van de Krunenstrobbe 

te vullen. Juf Gineke en juf Ant zijn naar een bijeenkomst/cursus 

hiervoor geweest. Alle schoolwebsites van de Gearhing scholen 

hebben dan dezelfde vormgeving. Met Guus v.d. Sande is 

afgesproken om op de dorpssite van Jorwert een link naar de 

nieuwe schoolsite te zetten.  

 

 

 

Het Krunenstrobbe team wenst ieder een fijne 

herfstvakantie!!  
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