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Nei de earste ‘gouden wike’ binne we alwer hielendal klear foar dit nije
skoallejier. It is ‘stil’ yn skoalle, der wurd drok wurke en ek boarte. Mei nocht en
wille! De nije juffen fiele harren ek al hielendal thús. Wy hoopje meielkoar op in
mooi skoallejier.Kom mei jimme fragen of tips! ‘De doarren steane altyd iepen’.

Agenda:
17 september: MR

Mooi nieuws!
Op zaterdag 4 augustus is

24 september: kinderen
om 15.00 uur naar huis.

Pier Hibma
geboren! Wat is dit toch elke keer weer
bijzonder! Vanaf deze plek willen we juf
Symentsje en Jan Jelle, maar ook Sietse,
Annie en Frienus van harte feliciteren met
hun prachtige
zoon en
broertje!

26 september: Start
kinderpostzegels.
26 september: OMR
3 oktober: Start
Kinderboekenweek.
19 oktober: OT4 dag,
kinderen zijn vrij.

Op woensdag 12 september kwamen juf
en Pier al even op school kijken! Alle
kinderen kregen ook nog wat lekkers! Juf
kreeg van alle kinderen een cadeautje. De
gemaakte vlaggetjes hangen
al voor het raam.

Voor wie nog een kaartje wil sturen.
Het adres is:
Hoofdweg 16
8814JW Sweins
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22-26 oktober:
Herfstvakantie.
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Welkom!
Aniek Lisa van der Tuuk en Marit Wiedijk!!

Van harte welkom op onze school.
We wensen jullie een hele mooie schooltijd toe!
Met spelen,tekenen,zingen en nog véééél meer.

Even voorstellen:
Sûnt in pear wike foar de simmerfakânsje bin ik foar Symentsje kommen yn te fallen op de tongersdeis
en freeds yn groep 1, 2, 3, 4. Hjir bliuw ik oant de krystfekânsje, dus it wurdt tiid dat ik my efkes
foarstel! 😊
Ik bin Sita Bokma, (noch krekt) 29 jier en wenje, tegearre mei myn
freon, yn Wommels. Neist myn baan as juf op de Krunenstrobbe bin ik
drok dwaande mei it ôfstudearjen foar myn Master Onderwijskunde
dy't ik folgje oan de Universiteit van Amsterdam. At alles goed giet, bin
ik ein septimber klear. Yn myn frije tiid spylje en sjong ik by de
frjoulusband Vocal Roses, wêrmei't we wykeins wol gau ris op paad
binne foar in optreden. Ek hâld ik fan toanielspyljen, motorride en it
lêzen fan in goed boek.
Oant no ta haw ik it geweldich nei myn sin yn Jorwert en haw sin oan
de kommende moannen!
Mei groetnis, Sita
Juf Sita heeft inmiddels ook een nieuwe baan! Van harte gefeliciteerd!
(Tot de kerstvakantie blijft ze op de Krunenstrobbe werken.)
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Hallo allemaal,
Ik ben Sandra Heslinga, 32 jaar en ik woon in Winsum. Ik woon samen met
mijn vriend Sietse en we hebben 2 kinderen. We hebben een zoon Wybe die
4 jaar is en een zoon Ynte die net 2 jaar is geworden.
Ik werk nu ongeveer 9 jaar in het onderwijs. Het afgelopen schooljaar was ik
werkzaam op de school in Mantgum. Nu is mij gevraagd in Jorwert aan het
werk te gaan in de groepen 1, 2, 3 en 4. Ik ben er op maandag, dinsdag en
woensdag! Ik hoop er samen met de kinderen een mooi schooljaar van te
maken! Als jullie vragen hebben of meer van mij willen weten, dan zie ik jullie
graag verschijnen!
Juf Sandra

Na de zomervakantie ben ik gestart op de Krunenstrobbe. Komend schooljaar
werk ik 20 uren verdeeld over vijf dagen als onderwijsassistent bij alle
groepen.

Mijn naam is Tamara Struiving, ik ben 40 jaar oud en woon samen met mijn
twee kinderen, Jens(13 jaar) en Esmee (10 jaar) in Raerd. In mijn vrije tijd
mag ik graag sporten, zoals; kaatsen, badminton en tennis. En daarnaast
onderneem ik van alles met mijn kinderen.

Hiervoor heb ik 19 jaar bij Renn4 gewerkt, bij verschillende scholen voor
kinderen met gedragsproblemen. Ik heb erg veel zin om komend schooljaar
bij de Krunenstrobbe aan de slag te gaan. En hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het plezier en de
ontwikkeling van uw kinderen op school.
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De kinderboekenweek
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3
oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua
Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli.
Het motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij!
De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2018 is
illustrator Milja Praagman.

KOM ERBIJ
Kit en Pelle gaan spelen in het park. Maar vandaag staat daar
ineens iets wat er gisteren nog niet was.
‘Op óns veldje nog wel!’ zegt Pelle.
‘Kom, even uitproberen,’ zegt Kit.
‘Nee, niet doen!’ roept Pelle. ‘Op dat bordje staat: Niet aankomen!’
‘Wélk bordje?’ lacht Kit, en ze klimt op het ding.
‘Braaf paardje… Pelle, kom erbij!’

Afwezigheid juf Sietske:
In de zomervakantie is bij toeval ontdekt dat ik een tbc bacterie in mijn lichaam heb. Er volgden verdere
onderzoeken. Vandaag werd er meer duidelijk en kreeg ik het advies van de longarts om de komende 3 weken
niet op de scholen te komen. Puur uit voorzorg hoor. Er kan sprake zijn van besmetting ook al is dat nihil. In deze
komende weken volgen verdere onderzoeken om dat duidelijk te krijgen. Daarna volgt ook de behandeling. Het is
allemaal heel raar en onwerkelijk omdat ik ,gelukkig, helemaal niet ziek ben en ook geen klachten heb. Dit
betekent dat ik niet zichtbaar ben op de scholen, maar thuis werk. Jullie kunnen mij via de telefoon of mail altijd
bereiken voor vragen e.d.

Feestelijke bijeenkomst:
Omdat Juf Marije, juf Inge en juf Sandra samen met nog en aantal collega’s een vaste aanstelling hebben
gekregen, is er een feestelijke bijeenkomst op maandag 24 september in Bolsward. Zij willen daar graag bij zijn en
daarom komen de kinderen die middag een kwartiertje eerder uit school.
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