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AGENDA
13 t/m 29 januari
20 januari
30 en 31 januari
3 februari
4 februari
10 februari
7 februari
11 februari
15 februari t/m 1 maart

Afname citotoetsen
Techniekmenu: Techniek op Zamenhof, groep 7/8 in Leeuwarden
School dicht i.v.m. staking
Studiedag, kinderen de hele dag vrij
M.R. vergadering
O.M.R. vergadering
Rapporten mee naar huis
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Staking
Het team van de Krunenstrobbe steunt de staking van 30 en 31 januari en daarom is onze school die
dagen gesloten. Meer informatie over deze staking en onze steun aan de staking vindt u in de bijlage.

Nationale voorleesdagen
Op woensdag 22 januari gaan de nationale voorleesdagen van start, het grootste voorleesevenement
van Nederland. Hiervoor zoeken wij voor woensdag 22 januari en voor vrijdag 24 januari een ouder of
grootouder die wil komen voorlezen aan groep 1 t/m 4. Bij interesse graag doorgeven aan de leerkracht.
U mag zelf een boek meenemen of een boek van school gebruiken.

Jaarplanning
Met behulp van twee ouders is er een jaarplanning gemaakt waar de activiteiten van het schooljaar
opstaan waar ouderhulp bij nodig is. Het kan zijn dat uw naam bij activiteiten is gezet die niet zelf
gepland zijn om de planning rond te krijgen. Wij merken helaas dat de samenwerking niet vlekkeloos
verloopt, willen jullie de planning nogmaals bekijken en de data goed noteren? Mocht je niet op de
aangegeven datum kunnen, graag onderling ruilen en dit doorgeven aan de leerkracht.

Laatste dag Symentsje
Vanwege de stakingsdagen op 30 en 31 januari staat Symentsje vrijdag 24 januari voor het laatst bij ons
op school voor de klas. Vanaf 13.45 uur zijn jullie van harte welkom om in de klas afscheid van haar te
nemen.
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Nieuwe collega
Vanaf 1 februari hebben wij een nieuwe collega: Titia Bruinsma.
Op woensdag 22 januari komt ze een dag meedraaien om de
kinderen en de school te leren kennen. Hieronder stelt zij zich
voor:
Vanaf februari zal ik bij het horen van Jorwert niet in de eerste
plaats denken aan “it iepenloftspul “ maar aan de basisschool. De
school die ik niet kon vinden toen ik met mijn zwarte panda in
Jorwert rondreed. Lopend kom je verder en de school is dan snel
gevonden. Een mooie school op een prachtige plek. Vanaf februari
zal groep 1, 2, 3 en 4 onder mijn hoede zijn op donderdag en
vrijdag.
Onderwijservaring heb ik genoeg en liefde voor de kinderen ook.
In de laatste vier jaar heb ik gewerkt op de scholen rondom
Jorwert: Baard, Winsum, Wommels en Itens. Itens was erg handig
want de school is onze achterbuurman. In ons huis in Itens woon ik
met Douwe, een kat, een kip en 8 schapen. De drie dochters zijn inmiddels uitgevlogen.
Iedere week fitnessen is mijn ding zoals ook lezen, fietsen en wandelen.
Ik ga de kinderen mooie verhalen vertellen want dat is iets waar ik enorm van geniet.
Ik zie de kinderen vanaf 6 februari en de ouders zie ik vast tijdens de oudergesprekken,
Graag tot ziens,
Titia Bruinsma

De Krunen 1, 9023 AG Jorwert, 058 – 2519700
www.obskrunenstrobbe.nl – krunenstrobbe@gearhing.net

