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Ek al binne der soms noch hagelbuien, moat de dikke winterjas noch oan, de maaitiid sit yn de loft! De 
ljippen binne yn it lân.  Natoerminsken en fûgelleafhawwers kinne mar wer swalkje en genietsje. Wy 
hoopje op in mooie tiid mei in protte sinneskyn! Lekker bûten boartsje, kuierje of fytse! Foar groep 8 
komme de eintoetsen al tichterby en sille de ynskriuwings yn it fuortset ûnderwiis plak fine. 
Folle lêsplesier! 
 
 

Nieuws uit de school 
 
Na de voorjaarsvakantie hing het nieuwe bord 

met logo aan de muur bij de hoofdingang. 

Hetzelfde logo wat jullie ook in het briefhoofd 

zien staan. Zo is ook de Krunenstrobbe goed 

herkenbaar. Alle Gearhing scholen hebben dit 

zelfde logo met natuurlijk hun eigen specifieke 

naam en kenmerk. Op de foto de logo’s van alle 

OT4 scholen.  

 

Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek 

school 

 
Het is voor u als ouder en voor ons als school erg 
belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs goed 
te bewaken. Alles wat met de school samen hangt 
willen we continu verbeteren. Zo kunnen we uw 
kind telkens beter van dienst zijn. 
 
Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden hebben we uw hulp nodig. Uw mening is voor 
ons van groot belang. Wij vragen u uw mening te geven over het onderwijs van uw kind in een 
oudertevredenheidsonderzoek. 
 
Dit onderzoek voeren wij eens in de twee jaar uit. Wij laten het onderzoek uitvoeren door een externe 
organisatie, zodat uw antwoorden professioneel en anoniem verwerkt worden. We doen het onderzoek 
digitaal, zonder inlogcode, zodat daarmee de anonimiteit gewaarborgd blijft. We vragen op school ook 
digitaal de mening van de leerlingen van groep 5 t/m 8 en uiteraard ook de mening medewerkers over 
de school. 
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Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders 
meedoen. Ieder gezin vult één vragenlijst in. Eind maart gaan we het onderzoek 
starten. U kunt dan een e-mail verwachten met daarin een link naar de vragenlijst 
en verdere uitleg over het invullen van deze vragenlijst. 
 
Samen maken wij de school. Alvast hartelijk dank voor uw tijd en uw bijdrage! 
 
 
           

De eindtoets voor groep 8  
 
Zoals jullie weten, maken alle kinderen van alle scholen in Nederland aan het einde 
van de basisschool een verplichte eindtoets. Voor de kinderen van de 
Krunenstrobbe is gekozen voor de Route 8 toets. 

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van jullie kind 

meet. De uitslag geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast ook de 

behaalde referentieniveaus. 

Digitaal: De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie 

klokuren. Elk kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt jullie kind in een 

beveiligde omgeving. 

Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van jullie kind. Ieder kind 

doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke 

toets. Zo krijgt hij/zij nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze 

worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor jullie kind prettig en zo min mogelijk 

belastend. 

Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden 

afgenomen. ROUTE 8 mag worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. De school 

kiest dit jaar voor woensdag 10 mei.  Mocht jullie kind ziek zijn, dan kan de toets 

later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er 

ondersteuningsmogelijkheden. Zie voor meer info op route8.nl. 

 

De advies gesprekken voor het Voortgezet Onderwijs zijn geweest en de kinderen 

zijn al bij de betreffende scholen aangemeld. Deze adviezen zijn gebaseerd op de 

gegevens van de Friese Plaatsingswijzer. Deze eindtoets bevestigt vaak dit advies, 

maar kan in een enkel geval daarvan afwijken. Alle kinderen en ouders worden 

hierover tijdig geïnformeerd.  
 

Agenda: 

22 maart: 

Open dag 

3 april: 

Luizencontrole 

12 april: 

Paaseieren zoeken 

13 april: 

Onderwijsteamdag

kinderen vrij 

14-17 april: 

Paasweekend, 

kinderen vrij. 

Keatslessen gr.5-8: 

18-04,20-04, 

4-05,11-05 

18 april: 

Gmr/Omr/Mr 

21 april: 

Koningsspelen. 

24-28 april: 

Meivakantie 

10 mei: 

Eindtoets groep 8 
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Reserve kleren 
 
Net als thuis gebeuren er wel eens van die kleine ‘ongelukjes’ met de kinderen, vooral 
de jongste kinderen. 
Vallen in een waterplas, uitglijden in een modderpoel, enz. Dan wil je natuurlijk 
graag droge kleren kunnen aantrekken. Daarom deze oproep: Hebben jullie thuis 
oude kleren: broeken, t-shirts, onderbroekjes, sokken? Dan kan dat ingeleverd  
worden op school en kunnen we daar de bak met reserve kleren mee aanvullen. 
 

Klasbord 
Wat is het leuk om leuke nieuwtjes en foto’s van de kinderen op en rond school direct via de app te zien 
en /of te lezen. De app, klasbord, is gratis te downloaden in de app store. Met de volgende code kunnen 
jullie deze activeren: YPB V8C. De app omgeving is alleen beschikbaar voor ouders en leerkrachten. 
 

 
Nei de lamkes!  

De kinderen van de Krunenstrobbe hebben vorige week lammetjes gekeken bij Harm en Jelle op de 

boerderij. Wat was dat een feest. De lammetjes mochten worden opgepakt en geknuffeld. 
Er waren een paar lammetjes die verstoten waren door hun moeder en die kregen melk uit een flesje.  

Er was natuurlijk nog veel meer te zien, de kinderen gingen de hele stal door.  

Ontzettend bedankt voor de gastvrijheid!  Kijk voor meer foto’s op Klasbord.  
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De open dag  

 
Programma: 

 8.30- 10.15 uur. Regulier lesprogramma voor alle kinderen. 

 10.15- 10.45 uur. Pauze met koffie en thee 

 11.00- 12.00 uur. Diverse aktiviteiten voor alle kinderen in samengestelde groepjes. 

 12.15 uur. Naar huis. 

 Groep 8 leerlingen verzorgen evt. een rondleiding. 

 

Alle ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom! 

 

Earst it bern, dan de learling. 

De Krunenstrobbe is een gecertificeerde drietalige school, waar iedereen welkom is. We bieden een 

sfeer waarin ieder kind zich beschermd, veilig en weerbaar mag voelen. De positieve samenwerking 

tussen de ouders en de school zorgt ervoor dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
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Diverse info: 

       Stand van zaken krimp / gemeentelijke herindeling 

In deze nieuwsbrief een update over de stand van zaken rond de gemeentelijke herindeling en 

krimp in onze gemeente. Zoals u in de Leeuwarder courant van 8 maart heeft kunnen lezen is er in 

Jellum een groot overleg geweest waar de meeste Friese scholenkoepels, gemeentes, provincie en 

het ministerie van OCW aan deelnamen. 

De inzet was om in breed verband te praten over krimp en de gevolgen van de gemeentelijke 

herindeling. Voor veel partijen werd duidelijk dat de herindeling ook gevolgen kan hebben  voor 

scholen en scholenkoepels in andere  delen van Friesland. De opheffingsnormen die gehanteerd 

worden door de diverse gemeentes zijn immers direct van invloed op het voortbestaan van 

scholen in meerdere scholenkoepels. In een mildere toon dan voorheen onderstreepten ook de 

gemeente Leeuwarden het belang om er met alle partijen goed uit te komen. 

Door de deelnemers aan het overleg is overeengekomen dat een onafhankelijke partij scenario’s 

gaat maken. Door slim gebruik te maken van opheffingsnormen zou er een scenario moeten 

ontstaan waarin geen enkele partij nadeel heeft van de gevolgen van de herindeling. De 

deelnemers zijn overeengekomen dat er op basis van dit scenario een door alle partijen 

ondertekende aanvraag voor nieuwe plattelandsopheffingsnormen naar het ministerie van OCW 

gedaan kan worden.  

Gearhing bestuursvoorzitter Alex Peltekian heeft het initiatief gekregen om namens alle 

belanghebbenden een onafhankelijke ‘scenario ontwerper’ te zoeken. Deze zal met een voorstel 

komen wat voor 1 april 2018 ingediend wordt bij het ministerie. 

Wij zien dit proces en deze oplossing met vertrouwen tegemoet voor de scholen van Gearhing. 

Mocht het zo zijn dat er ondanks alle zorgvuldigheid en het grote gezamenlijke belang geen 

eenduidige oplossing komt in de loop van 2018, dan is het voor ons mogelijk om  eventueel met 

sluiting bedreigde scholen nog zeker drie jaar open te houden. Deze drie jaar gaan pas in na 1 

januari 2019. In die tijd kunnen we rustig kijken naar alternatieven om deze scholen ook in de 

verre toekomst te laten voortbestaan. 

 
 
 

Godsdienst- en Humanistisch vormingsonderwijs 

Ook volgend schooljaar hebben we weer de mogelijkheid  GVO- en HVO lessen te laten verzorgen door 

een vakdocent. Op een openbare school past deze vorm van onderwijs goed. Kinderen maken in deze 

lessen op een prettige manier kennis met verschillende levensovertuigingen en leren binnen deze 

context hoe je met respect met elkaar omgaat. 
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Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in 

hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten van kennis 

en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid. 

Voor onderwijsteam 4 hebben we afspraken gemaakt met de GVO- / HVO-organisaties die de lessen 

verzorgen. In overleg met de leerkrachten GVO en HVO en de reguliere leerkrachten van uw kind wordt 

besloten op welke dag in de week dit plaats zal vinden. De lessen duren 45 minuten. 

We gaan er vanuit dat alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen deelnemen aan deze lessen. 

Wanneer u vindt dat uw zoon of dochter deze lessen op principiële gronden niet mag volgen, wilt u dan 

zo vriendelijk zijn om dit zo spoedig mogelijk te melden? Dit kan via een ondertekende schriftelijke 

motivatie via de E-mail: administratieOT4@gearhing.net  We hopen dat u hiermee voldoende 

geïnformeerd bent. Mocht u graag alsnog meer over het GVO en HVO willen lezen, dan kunt u dat doen 

via de website www.gvoenhvo.nl 

 

Voorzitter OMR gezocht 

De  onderwijsteam medenzeggenschapsraad (OMR) is het orgaan van de zes scholen van onderwijsteam 
4 voor overleg tussen directie, ouders en leerkrachten. De OMR kan de directie adviseren bij het nemen 
van besluiten op het gebied van beleid. Dit kan onder andere gaan over huisvesting, financiën, 
vakanties, formatie en onderwijskundige aangelegenheden. 

In het afgelopen jaar is Romke Lemstra voorzitter van de OMR geweest. Hij heeft besloten om deze 
functie neer te leggen vanwege de drukke werkzaamheden voor zijn bedrijf die al zijn tijd innemen. 
Romke heeft met veel enthousiasme zijn taak als voorzitter vervuld en de vergaderingen geleid. Wij 
willen hem daarvoor meer dan hartelijk bedanken! 

Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter voor onze OMR. Dit kan een ouder of 
leerkracht zijn die op dit moment in een MR van een school zitting heeft, maar dat is niet noodzakelijk. 
Iedere ouder kan in aanmerking komen voor het voorzitterschap van de OMR. 

In de OMR neemt van elke school een leerkracht en een ouder plaats. Zij komen vanuit de diverse 
MRren van de scholen en denken-, praten- en beslissen mee over onderwijsteam aangelegenheden. De 
gespreksonderwerpen raken direct en indirect aan hun school. De OMR vergadert vier keer per jaar. De 
vergaderonderwerpen vanuit de OMR komen vanuit de jaarplanner die daarvoor opgesteld is.  

mailto:administratieOT4@gearhing.net
http://www.gvoenhvo.nl/
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De voornaamste taken van de voorzitter zijn het leiden van de vergaderingen, het (in samenwerking met 
de directeur) opstellen van de agenda en het aanspreekpunt zijn van de ouders / leerkrachten namens 
het onderwijsteam voor Gearhing. 

Mochten er ouders zijn die belangstelling hebben voor deze taak en/of meer informatie willen over de 

werkzaamheden, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur OT4 Arnold Oosterdijk. Wij hopen 

eind april een nieuwe voorzitter te mogen verwelkomen.  

 

Kindervakantieweken van Humanitas 

 
Een van de vele activiteiten van Humanitas Zuidwest Friesland is het organiseren van 
kindervakantiekampen. Deze kampen zijn bedoeld voor kinderen die om financiële, sociale of medische 
redenen niet op vakantie kunnen gaan. 
 
Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers actief die de deelnemers bij de vakantieactiviteiten ondersteunen. 
Deze mensen zorgen ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben. 
Als norm wordt gehanteerd één leider voor vijf kinderen. De kinderen kunnen zich vermaken met sport, 
spel, disco, zingen en creatieve activiteiten. Dus samen kletsen, spelen, lol maken, knutselen, maar ook 
opruimen en schoonmaken! 
Met een bonte avond wordt de vakantieweek afgesloten. 
Aan de kampeerweek zijn wel kosten verbonden. Deze zijn vastgesteld op € 100,- (werkelijke kosten 
zijn € 250,-) Als dit een bezwaar is, kan de hoogte van uw bijdrage in overleg met de coördinator 
vastgesteld worden.  Contact en/of info via kindervak@humanitas-zwf.nl 
 

KAMPEERWEKEN  2017 

Leeftijd: 6/7 jarigen 

  Kampweek:  zondag 23 t/m vrijdag 28 juli 2017 in  Roden 

Leeftijd : 8/9 jarigen 

  Kampweek: zondag 30 juli t/m zaterdag 5 aug 2017 in  Appelscha 

Leeftijd: 10/11 jarigen  

  Kampweek: zondag 23 t/m zaterdag 29 juli 2017 in  Appelscha 

  Leeftijd: 11/12  jarigen  

  Kampweek: zondag 30 juli t/m zaterdag 5 aug 2017 in Bakkeveen   
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