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Aginda 

  

16 – 12  Ofskie Trudy van den Velden, 17:00-19:00 oere, Walrus Snits 

18 – 12  KrunenstrobbeKrystKuiertocht 
19 – 12  12:00 oere- begjin Krystfakânsje alle groepen 

22 – 12 o/m 2 – 1 Krystfakânsje 
 5 –  1   Earste skoaldei 2015 

 7 -  1   Ant ôfwêzich, lokaasjekoördinatoren bijienkomst, Galamadammen 

 Week 4-5: Cito toetsen 

 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 

 6 – 2    warme truiendag (de kachels branden amper, dus warme trui aan vandaag!) 

  

 

Eefkes werom sjen 

 
Sint Maarten  

Hast  € 400,-  hat de Sint Maarten optocht oplevere. 

Wat in geweldich bedrach! Mei noch wat jild út in 

oar potsje en in lêste oanfulling út de âld papierpot 

kinne we mar leafst twa Ipads oanskaffe!   

 
 

Foardrachtskriich 

Groep 8 hie 14 novimber in moaie foardrachtskriich organisearre. 

Ferantwurdlik foar de jûn én dan sels ek noch mei dwaan, in hiele 

klus, mar prima slagge. Bedankt groep 8! Jelle, Rixt, Winde en 

Sietske kamen as winners út de bus. 21 novimber mochten se 

nochris op it podium yn Easterlittens. Alle 4 ha se harren gedicht 

prachtich foardroegen. De juffen, heiten, memmen, pakes, beppes 

en in suske sieten mar wat grutsk yn de seal. Mei in grutte gouden 

medalje bin ús 4 talinten wer nei Jorwert set. 

 

Sinterklaas 

Het werd vrijdag 5 dec. wel even spannend: zou Sint ons toch vergeten zijn, ondanks de 

brief die we ontvangen hadden?? Het duurde en duurde maar, het ene liedje na het 

andere werd gezongen…..Totdat we een Piet zagen. Maar die was druk als postbode aan 

het werk en niet echt van plan om met ons mee naar school te gaan. Nadat Piet 
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telefonisch contact met Sinterklaas opnam was het misverstand uit de wereld. Sint stond 

op Piet te wachten bij de brug en natuurlijk gingen ze samen mee naar school. 

Op school hadden de kinderen weer prachtige optredens voor Sinterklaas en Zwarte Piet 

en alle aanwezigen. Er werd gedanst, geacteerd en gezongen. Bijna alles hadden de 

kinderen zelf verzonnen. 

Na een koffie pauze voor iedereen hebben Sint en Piet alle klassen bezocht en natuurlijk 

zijn de cadeautjes niet vergeten! 

 

 

               

 

Afscheid Jesse  

Vanaf 1 december is Jesse Postma weer terug gegaan naar zijn vorige basisschool in 

Leeuwarden (de Caleidoscoop). De kinderen hebben een mooi afscheidsboek voor hem 

gemaakt en we wensen hem alle goeds toe! 

 

Dochter voor Juf Marjolein! 

 

Op 10-12-’14 is Lola geboren! Prachtige dochter van juf Marjolein en 

Jeroen.  

Alles gaat erg goed met het jonge gezinnetje en we wensen ze ook 

alle voorspoed, gezondheid en geluk met z’n drietjes! 

De collega juffen krijgen regelmatig foto’s toegestuurd en de kinderen 

kunnen niet wachten op de baby show, die volgend jaar vast snel 

komt. 

 

 
 

Even voorstellen 

Ik ben Jeroen van den Nieuwenhuizen, ben 23 jaar, kom uit Harlingen en studeer aan de 

opleiding Leraar Basisonderwijs in Leeuwarden. 

Dit jaar loop ik stage in groep 6, 7, 8 van de Krunenstrobbe. Ik ben nu een paar 

maanden op deze school en ik heb het hier erg naar mijn zin. 

Ik speel voetbal bij FC Harlingen in een vriendenteam. Verder zijn mijn hobby's: 

drummen, afspreken met vrienden, uit eten gaan en een goede film kijken op de bank. 

 

 

Schoolwebsite 

www.obskrunenstrobbe.nl 

Us nije website is alwer in pear wike yn de loft. We hoopje dat 

âlden der regelmjittich op sjogge. We besykje fansels de site up 

to date te hâlden. Sadra der in datum bekend is fan in skoalse 

aktiviteit pleatse we dy op de kalender. Kommende aktiviteiten 

steane dus earder op de site dan dat der in nijsbrief út is.   

 

Noch eefkes de opmerking dat de mail fan de Krunenstrobbe gemiddeld twa kear yn de 

wike iepene wurdt. Ha’t immen in fraach as opmerking oan it tiim dan kin dizze better nei 

de mail fan ien fan de learkrêften stjoerd wurde. 
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Skoallekrante 

Tongersdeis foar de krystfakânsje komt de earste skoallekrante út. Ek dit skoallejier sitte 

de bern fan ferskillende groepen om bar yn ‘e kommisje. Dizze kear binne dat: Nannie, 

Famke, Mirthe, Winde en Marije. It tema fan de krante is “Feest”. Se hawwe der wer wat 

moais fan makke en hoopje dat jim der in soad lêswille fan hawwe sille! 

 

Thea  

Fanôf jannewaris komt Thea Hylkema eltse tiisdei staazje rinnen bij ús op skoalle. 

Thea sit op it Nordwin college en hat benammen sin om de beukers te helpen mei it 

knutseljen. Wy fine it prachtich dat âld learlingen it paad nei harren basisskoalle witte te 

finen. Wy binne bliid mei dyn komst Thea en hoopje dast it nei dyn sin ha silst. 

 

 

Lokaal wijziging  

Vanaf januari krijgen groep 1 t/m 4 op woensdag en vrijdag les in het 

kleuterlokaal! 

 

 

 

 

KrunenstrobbeKrystKuiertocht  

Donderdag 18 dec. 18:30 uur start de kerstactiviteit 2014 

in het bovenbouwlokaal voor alle leerlingen. Na een korte 

introductie vertrekken de kinderen in groepjes voor een 

Kersttocht door Jorwert. Ouders, broertjes, zusjes, iedereen 

mag meelopen. We eindigen weer op school waar rond 

20:00 uur de afsluiting is. 
 

Vrijdag 

Vrijdagochtend 19 dec. sluiten we het jaar 2014 op school 

af. Vanaf 11:00 uur brengen groepjes kinderen traditioneel een kerstcadeautje bij de 

Jorwerters, ouder dan 75 jaar en evt. zieken. (Met dank aan Tineke Hallema) 

Vanaf 12:00 uur begint voor iedereen De Kerstvakantie! 
 
 
 

 Thema’s Sociale Emotionele Ontwikkeling 

 

 Week 2: Iemand Succes toewensen 

 Week 3: Spijt 

 Week 4: Op je gemak… 

 Week 5: Een teleurstelling uiten 

 Week 6: Moed 

 Week 7: Humor 

 Week 8: Op je beurt wachten 

 
MR nieuws  
  
Vooraf aan de zakelijke ouderavond van 25 november 2014 was er een bijeenkomst met de 
zwemcommissie, zwemcoördinator en zwemjuffen van BV Sport met de ouders.  
Doel van de bijeenkomst was om te bespreken of we allemaal nog hetzelfde doel voor ogen hebben, 
en of er andere opmerkingen/aandachtspunten zijn betreffende het schoolzwemmen. 
Om 20:00 uur startte het algemene deel van de ouderavond.  
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Na de pauze werd in kleine groepjes met ouders gesproken over mogelijkheden tot uitbreiding van 
samenwerking met basisschool Weidum.  
De algemene eerste indruk was positief over de samenwerking. 
  
Het verslag van de zakelijke ouderavond verschijnt binnenkort. 
  
Als MR en OMR zijn we betrokken bij de sollicitatieprocedure voor de te benoemen nieuwe directeur 
OnderwijsTeam 4. 
Vanaf 1 januari 2015 komt er ad-interim vervanging voor Trudy van der Velden, zoals iedereen heeft 
kunnen lezen.  
Er wordt naar gestreefd om per 1 mei een nieuwe directeur aan te stellen.  
Namens De Krunenstrobbe is juf Sepkje Tamminga toegevoegd aan de sollicitatiecommissie.  
 
 
 
 

Alle lezers wensen wij gezellige 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
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