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AGENDA
Maandag 17 augustus
Dinsdag 18 augustus
Woensdag 16 september
Woe 16 t/m vrij 18 september
Woensdag 23 september
Woensdag 30 september

Eerste schooldag
Zwemmen in Wommels
Schoolreisje onderbouw
Schoolkamp bovenbouw
Start verkoop van de kinderpostzegels
Start kinderboekenweek: ‘En toen..’

Start van het schooljaar
Maandag 17 augustus is het weer zover, dan starten wij met een nieuw schooljaar.
De eerste schoolweek staat bij de Krunenstrobbe altijd in het teken van de "Gouden Week". Dit is een
week waarbij we meerdere activiteiten doen, zowel op groeps- als schoolniveau die helpen bij de
vorming van de groep. Wij hebben er al weer zin in!

Coronaprotocollen
Wij starten dit schooljaar zoals we het afgelopen schooljaar geëindigd zijn. Een volledig protocol voor
het basisonderwijs is als bijlage toegevoegd. Voor onze school hanteren we in ieder geval de volgende
afspraken:












Groep 1 mag naar de voordeur van de kleuteringang gebracht worden door één ouder, voor de
overige kinderen geldt: graag afscheid nemen in de steeg voor het plein.
Kinderen stimuleren om zoveel mogelijk alleen of samen met een broer of zus naar school te
gaan.
Groep 1 t/m 4 gebruikt de kleuteringang van school, groep 5 t/m 8 de hoofdingang.
Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
Ouders komen niet in school, tenzij het op uitnodiging van school is.
Is uw kind neusverkouden ('snotterig'), hoesterig, benauwd, koorts (boven de 38 graden) of kan
het tijdelijk minder ruiken of proeven? Uw kind blijft dan thuis. Uitzonderingen zijn kinderen van
wie bekend is dat ze bijvoorbeeld hooikoorts hebben en waarvan de huisarts aan heeft gegeven
dat de klachten daardoor veroorzaakt worden.
De kinderen wassen op meerdere momenten per dag hun handen (in ieder geval bij
binnenkomst van de school met behulp van de desinfecteertoren en na het toiletbezoek).
De pauzes buiten zijn gezamenlijk.
De deuren in de school staan open en de ramen staan zoveel mogelijk open.
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Zwembad Wommels
Dinsdag 18 augustus gaan wij met de gymbus naar zwembad de Klomp in Wommels. Met het oog op de
veiligheid willen wij wel graag wat extra ouders mee die willen helpen opletten en/ of meezwemmen.
Deze ouders mogen vanwege Corona niet meerijden met de bus. Welke ouder kan op eigen gelegenheid
in Wommels komen en wil ons hierbij helpen? Opgeven mag via de mail.
Ook wil de groepsleerkracht van de onderbouw graag weten wie er nog geen zwemdiploma heeft, willen
jullie dit doorgeven aan Sandra?

Nieuwe juf
Mijn naam is Mireille de Vreeze. Vanaf begin 2020 heb ik stage mogen lopen
in groep 5 t/m 8 van de Krunenstrobbe. Dit heb ik gedaan voor mijn
toelatingstoets als zij-instromer in het basisonderwijs. Ik ben 35 jaar oud en
heb eerder mijn bevoegdheid voor het middelbare onderwijs gehaald (groen
onderwijs en biologie), alleen miste ik tijdens het werken voor die klassen
iets. De afgelopen jaren heb ik allemaal verschillende dingen gedaan, maar
het onderwijs bleef me trekken. Wat ik in het middelbare onderwijs het
meest miste was het contact met de leerlingen, dit was wat mij betreft veel
te kort (maximaal 3 uurtjes in de week). Ik heb daarom besloten me om te
willen laten scholen naar leerkracht basisonderwijs, aangezien je daar meer
uren met dezelfde leerlingen hebt. Gearhing wilde dit traject graag met me
aan en na wat meeloopdagen op verschillende scholen voelde ik me erg op
mijn plek in Jorwert. Daar heb ik op 25 juni ook mijn toelatingstoets tot de opleiding gehaald en
daarmee een tijdelijke bevoegdheid. Ik mag voorlopig hier in Jorwert blijven als extra juf.
Ik ga om de donderdag naar Assen voor studie en moet veel zelfstudie gaan doen. Op de maandag en
vrijdag ben ik in de bovenbouw te vinden voor de klas en om de week op dinsdag of donderdag. Ik heb
heel veel zin om zelf heel veel te leren en ook om de kinderen veel te leren. En ik ben blij dat ik dit op de
Krunenstrobbe in Jorwert mag gaan doen. Het is spannend om weer opnieuw te gaan studeren en aan
een nieuwe baan te beginnen, maar met het team in Jorwert en de Gearhing achter mij heb ik daar alle
vertrouwen in. Samen met de kinderen zal ik veel kunnen leren en ik hoop ook met en van u als ouders.

Ideeënbus
We gaan dit schooljaar afscheid nemen van de Krunenstrobbe. Dat is voor de school, de leerlingen en
ouders een grote gebeurtenis. Wij zijn al aan het brainstormen over komend schooljaar en het afscheid,
maar input vanuit ouders, oud- leerlingen, buurtgenoten en andere betrokkenen is meer dan welkom.
Ideeën van eenieder mogen door onze brievenbus gegooid worden, of uiteraard via de e-mail.
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