
 

Nieuwsbrief 27 januari 2014 

 
Algemeen 

 
Herinnering betaling overblijf 

Onlangs hebt u, als u gebruik maakt van het overblijven voor uw kind(eren), een rekening 
ontvangen. Wilt u, indien u deze nog niet betaald hebt, zo spoedig mogelijk het 
verschuldigde bedrag overmaken.  

 

Tevredenheidsonderzoek 

Eens per 2 jaar houden we onder alle ouders, leerlingen (groepen 6 tot en met 8) en 
leerkrachten een schriftelijke tevredenheidsenquête. Dit deden we in 2011 en in november 2013 
hebben we dit voor het laatst gedaan. 

De respons van ouders is lager dan we hadden verwacht en gehoopt. Dit heeft, naar nu blijkt, 
onder andere te maken met het feit dat er in de digitale toezending van de uitnodiging naar de 
ouders  iets fout is gegaan, waardoor een aantal mensen de mail met de oproep om het 
onderzoek in te vullen niet heeft ontvangen. Onze excuses daarvoor. 

De uitgebreide rapportages met trends en vergelijkende landelijke cijfers worden binnenkort met 
het team en in de medezeggenschapsraad besproken.  
Aan de hand van de uitkomsten maken een plannetje om zaken die we kunnen verbeteren, op te 
pakken. Daar gaan we snel mee beginnen en deze verbeterpunten zullen ook een vervolg krijgen 
in het jaarplan 2014-2015. Zodra we de punten in beeld hebben, zullen we u dat via de 
Nieuwsbrief (en de site) laten weten. Uiteraard bespreken we dat ook in de 
medezeggenschapsraad. 

Natuurlijk willen we u graag op de hoogte brengen van de uitkomsten van deze enquête. Hier 
vindt u een overzichtelijke samenvatting met de uitkomsten. Deze zogenaamde publieksposter is 
opgemaakt door het bureau dat het onderzoek op alle scholen van Lauwers en Eems heeft 
uitgevoerd.   

Hebt u vragen of opmerkingen over deze enquête of over de geplande acties, dan horen we dat 
uiteraard graag. 

 

Een berichtje van de BSO 
Afgelopen periode hebben we het thema “Bouwen en decoreren” 
gehad! De kinderen hebben super leuke vazen gemaakt van lege 
ranja bussen. 

Op dit moment zijn we bezig met “kistjes bouwen...” De kinderen 
worden een beetje doof van de herrie maar vinden het ook wel 
super leuk om ze te maken.  
 
In maart hebben we weer de welbekende vriendjesdag op de BSO! 
De kinderen mogen dan een vriendje of vriendinnetje meenemen 
om te spelen... het beloven weer twee gezellige middagen te 

http://opwier.nl/file_popup.php?id=299076


worden. Mocht u geïnteresseerd zijn in opvang voor uw kind op onze BSO dan kunt u altijd boven 
komen voor informatie of bellen met ons hoofdkantoor in Onderdendam, 050-3688000. 

Ook als u af en toe opvang nodig heeft kunt u bij ons terecht door middel van een strippenkaart. 
Meer informatie hierover vindt u op de website of boven bij de BSO. 

Groetjes, Hilda Schepenaar 
Pedagogisch medewerkster BSO De Plezierwier 

 

Groep 0, 1 en 2 

 
Welkom 

Gerjanne Slopsema en Ilse Drijfhout zijn 4 jaar geworden en zitten nu bij ons in de groep. Ze 
doen al heel goed mee en we wensen hen een fijne tijd toe! Inmiddels bestaat onze groep uit 28 
kinderen.     

 
Tijd   

Deze week sluiten we het thema “Tijd” af.  
In de afgelopen weken hebben de kinderen veel geleerd over 
de dagen van de week, maanden van het jaar, klokken.. dag 
en nacht.. 

 
 
Cito toetsen 

De Toetsen “Taal voor kleuters” en Rekenen voor kleuters” zijn afgenomen. 

 
Gezelschapsspel met groep 3 

Op woensdag speelt groep 3 een deel van de ochtend met groep 2. Deze keer hebben we 
gezelschapsspelen gedaan. Er waren veel gegadigden voor Bingo. 
 

 
 



Nationale Voorleesweken 
Donderdag 23 januari kwam opa Kracht bij ons in de klas met een 
mooi voorleesboek.  
We zien opa Kracht vaak als hij bezig is met allerlei klusjes voor de 
school. Het was leuk dat we nu even tijd hadden voor een gesprekje 
met hem.  
Daarna konden we luisteren naar het verhaal van het “Lelijke 
Eendje”. We vonden het heel gezellig en hebben hem hartelijk 
bedankt! 

 
 
Nieuw thema over Prentenboek 

Volgende week gaan we luisteren naar het verhaal “Ik zou 
wel een kindje lusten”. 
De kleine krokodil vindt bananen best lekker, maar eigenlijk 
zou hij ook wel eens een kindje lusten. Op een dag ziet hij 
een meisje en waagt hij een poging...  
 
Een dolkomisch verhaal met fijne droge humor die iedereen, 
jong en oud, zal waarderen. Ook andere verhalen en 
activiteiten over krokodillen zullen de komende tijd aan de 
orde komen. 

 
 

Volgende week meenemen 
- Kinderen mogen spullen meenemen die betrekking hebben op het  
onderwerp ‘krokodillen’. We leggen  het in deze periode op de 
thematafel. 
 
- Ook graag meenemen een eierdoos voor 6 eieren  
 

Handschoenen e.d.  
Tijdens het buitenspelen valt het op dat veel kinderen geen sjaal, 
handschoenen of muts mee naar school genomen hebben. Veel 
kinderen klagen dan over de kou.  

We willen de ouders verzoeken zorg te dragen voor warme 
kleding tijdens koude dagen. 

De kinderen leren op school dat meegenomen handschoenen sjaal 
e.d.  in de mouw van de jas wordt gestopt voordat de jas aan de 
kapstok wordt gehangen. Het beste is om touwtjes aan de 
handschoenen te bevestigen zodat  ze niet kwijt raken. 

 

Groep 3 en 4 
 

Geen nieuws dit keer. 
 
 



Groep 5 en 6 
 
Focke project 

Het Focke project is een geschiedenisproject en gaat over de Middeleeuwen in onze provincie. 
Het project gaat uit van de Stichting Groninger Kerken. De kinderen maken via dit project op een 
aantrekkelijke manier kennis met de Middeleeuwen in Groningen en de kerken uit die tijd.  
We gaan ons verdiepen in hoe de mensen in die tijd leefden en welke rol de kerken speelden.  
 
Focke, naar wie het project is genoemd, is een bedacht personage door Martine Letterie die ons 
denkbeeldig zal rondleiden in de Middeleeuwen. Het boek van Martine Letterie, Ridder in een slag 
zal ook een rol spelen tijdens het project.  
Verder zal er o.a. op donderdag 13 februari een bezoek worden gebracht aan de kerk in Ezinge 
en gaan we steenhuizen namaken. De komende 2 vrijdagmiddagen zullen we ons met dit project 
bezighouden.  
 

Schoenendozen en wc rolletjes gevraagd 
Voor handvaardigheid hebben we schoenendozen en wc rolletjes nodig. Wie heeft er nog wat 
thuis liggen?  

 

 

                                                       

Groep 7 en 8 
 
 
Project Afrika en Azië 

De afgelopen week zijn we met Alles in één begonnen met het project “Afrika en Azië”. Dit is één 
van de vaste projecten voor groep 7 en 8 geworden. Naast alle informatie ook een project voor 
allerlei leuke creatieve projecten (maskers, hennahanden). 

Voorbereiding op cito-eindtoets  
Om de leerlingen te laten wennen aan de druk en vraagstelling van de cito-eindtoets, gaan we 
volgende week oefenen met oude cito-eindtoetsen.  

 

 

 
Verjaardagen 
 

Februari 

03-02 Irma van Dijk 
04-02 Daniëlle Vlonk 
04-02 Femke de Waaij 
08-02 Djûke Bennink 
13-02 Yara Wubbema 
14-02 Julian Verwijk 
14-02 Thijs Guikema  
15-02 Loris Drijfhout 
15-02 Randy Drijfhout 
19-02 Sophie Meijer 

 

Uw kind mag trakteren maar het liefst wel op iets ‘gezonds’.  

 


