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In protte simmer aktiviteiten steane yn
de startblokken of binne al folop oan
de gong! It iepenloftspul yn
Easterwierum, de doarpsfeesten, it
keatsen,aanst it
skûstesilen,alvestêdentochten,ensf. Yn
Frankryk sille de fuotbal frouje grif yndruk meitsje! We binne benijd. Wy
hoopje foar eltsenien op in protte simmerwille!!

Formatie volgend schooljaar
Er zijn een paar wijzigingen: Juf Sietske heeft een nieuwe baan bij het Expertise
Centrum en verlaat Jorwert. Haar loco taken worden overgenomen door juf
Marije. Dat betekent dat juf Inge een dag extra gaat lesgeven. Juf Marije neemt
de maandag en dinsdag voor haar rekening en verzorgt op de donderdag de
locotaken. Juf Inge geeft les op de woensdag t/m vrijdag. De IB taken worden
overgenomen door juf Tineke Steegstra. Bij een aantal van jullie vast wel
bekend, zij heeft de vervanging voor juf Sietske ook verzorgd en kent de school.
Deze periode zijn we druk bezig met de jaarplanning voor volgend schooljaar.
We proberen de ‘vrije dagen’ zoveel mogelijk te clusteren. Ook volgt
binnenkort het rooster voor Kunstkade. Nieuw daarbij is volgend jaar het
techniek menu. Zodra alles verzameld is, maken we voor de ouders weer een
jaaroverzicht/ jaarkalender.

Rapporten
De kinderen zijn volop met de laatste toetsen bezig. De leerkrachten gaan
vervolgens met alle gegevens van het afgelopen half jaar de rapporten
schrijven. Wil iedereen even checken of de rapporten zijn ingeleverd? We
missen nog een paar.

Verkeersexamen
Alle kinderen van groep 7 en 8 hebben meegedaan aan het schriftelijk
verkeersexamen.
Daarvoor zijn ze ook allemaal geslaagd! Proficiat!

Agenda:
18 juni:
MR
25 juni: OMR in
Wiuwert
28 juni: Merke,
kinderen vrij.
1 juli: Administatiedag,
kinderen vrij.
1 en 2 juli:
Rapportgesprekken.
10 juli: Afscheid groep
8
11 juli: Laatste
schooldag
Zomervakantie van 12
juli tot 26 augustus

Continu rooster
We hangen posters op in school, waar jullie, ouders en ook de leerkrachten middels post-its kunnen aangeven
wat de ervaringen en plus/ minpunten van het Continu Rooster zijn. We zijn hier heel benieuwd naar!
De uitslag van de laatste leerlingarena hangen wij hierbij. (de leerlingen zijn hierover ook gehoord, jullie kunnen
daar ook lezen wat de leerlingen ervan vinden) De posters blijven hangen tot de zomervakantie.

Adres: De Krunen 1 9023AG Jorwert
E-mail: krunenstrobbe@gearhing.net

Tel. 0582519700
Website: obskrunenstrobbe.nl

Nieuwsbrief
juni 2019

De bibliotheek op school
Dit afgelopen schooljaar hebben we gebruik gemaakt van het
aanbod van dbieb inclusief een leesconsulent. Dit aanbod komt
vanuit de gemeente Leeuwarden.Onze leesconsulent is Margriet
Groustra. Om een beeld te krijgen hoe leerlingen en leerkrachten
dit ervaren is een monitor ingevuld. Tevens een meting van dit
eerste jaar. Deze kan vervolgens vergeleken worden met de
landelijke monitor.
Wat blijkt? Het profiel van de enthousiaste lezer is bv. veel beter
dan landelijk! Dat is ook wat wij zien. Er wordt veel en enthousiast
gelezen! Van de jongens geeft 100% aan lezen best leuk te vinden en van de meisjes geeft 92% aan lezen erg leuk
te vinden.
Dit is natuurlijk prachtig! Met Margriet hebben wij ook een enthousiaste boekenjuf in huis!
Er zijn ook actiepunten. Dat zal gaan over bv.de boekenkring, boeken bij de zaakvakken en boeken voor de
dyslectische leerling. Juist kinderen met dyslexie hebben niet altijd zin in lezen en toch moeten juist zij veel
leeskilometers maken om een goede lezer te worden. Hebben we het met geschiedenis over bv.de Romeinen dan
zorgt Margriet voor leesboeken en informatieve boeken over dit thema. De boekenkring is een vorm van
boekpromotie en leesbevordering. Volgend schooljaar gaan we hier mee aan de slag!

Leessprongen in de zomer
De vakantiebieb geopend is. Het is gratis, dus profiteer ervan.
Kinderen die blijven lezen in de vakantie, maken enorme leessprongen! Vooral als je het samen leuk maakt!
Voorkom die zomerdip - en een terugval in leesontwikkeling - en lees iedere dag een minuut of 10. Een boek, een
strip, de folder van het zwembad, tijdschriften… Het maakt niet uit wat of op welk moment van de dag, als je kind
maar leest. Met de onderstaande tips houden jullie dat gemakkelijk vol. Vooral doen!
· kinderen kunnen prima zelf een boek kiezen
· verleidelijke omslagen: waar gaat dit boek over? Is het spannend? Of juist grappig? Fantaseer er samen op los!
· om de beurt een stukje lezen
· foutje bij het lezen? Gun je kind de kans om het zelf te herstellen…
· praten over wat je gelezen hebt
· lijstjes maken: dít heb ik in de vakantie gelezen
· complimentjes geven. Heel veel complimentjes!
· en nog meer complimentjes!

Veel leesplezier!
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