
 

Nieuwsbrief 10 maart 2014 

 
Algemeen 

 
Vooraankondiging “Lente”-presentatie 

Van 21 maart tot 11 april gaan wij werken aan een gezamenlijk lente-project.  
Dit zal uitmonden in een presentatie voor de ouders op donderdag 11 april van 18.30 uur 
tot 20.00 uur. Zet deze datum alvast in uw agenda. 
 

Groep 0, 1 en 2 

Lente 
Met dit mooie voorjaarsweer zijn 
we helemaal in de stemming om 
over de lente te werken. De 
komende weken gaan we hier mee 
bezig. Deze week staan bloemen 
en bollen centraal. 
 
Op de kijktafel staan verschillende 
voorjaarsbloeiers.  

De kinderen zien dat diverse 
lentebloemen uit een bol groeien. 
Inmiddels zijn er al verschillende 
werkstukken gemaakt. 

 

De kinderen van groep 1 hebben kleuren gemengd. Van rood en geel zijn mooie tulpen geverfd. 
Ook de sneeuwklokjes ontbreken niet. Op het leerplein hangen de vouwwerkjes van groep 2. 

Meenemen:  
De kinderen mogen de komende tijd boekjes, plaatjes, bloemen e.d meenemen om te 
presenteren. 

 

        



Groep 3 en 4 
 
Ridders en kastelen 

In groep 4 werken via Alles-in-1 over Ridders en kastelen waarbij o.a. de 
volgende onderwerpen aan bod komen: het ontstaan van een kasteel , 
wonen in een kasteel en de bestorming van een kasteel. We lezen 
teksten en beantwoorden hierover vragen (begrijpend lezen) en leren 
woorden die met de Riddertijd te maken hebben( harnas, vizier, 
plunderen, toernooi, etc.). We luisterden naar Middeleeuwse muziek en 
keken op het digibord naar filmpjes over dit onderwerp. Veel kinderen 
hebben allerlei ridderspullen mee naar school genomen zodat we in de 

klas een echte Ridders en kastelen tafel hebben ingericht. De kinderen van groep 3 lezen zelfs al 
een verhaal over Ridder Sidder! 

Circuit 
Deze week beginnen we weer met een circuit met ondermeer de 
volgende activiteiten: bouwen van kastelen, wapenschilden maken 
en voorjaarsbloemen schilderen/knutselen.  

 
Keukenrollen zijn welkom! 
 

Groep 5 en 6 
 

Focke project 

Voor de vakantie hebben we het Focke project over de 
Middeleeuwen afgerond. De kinderen hebben er met veel 
enthousiasme aan gewerkt. We hebben onder meer een 
bezoek gebracht aan de kerk in Ezinge, via een werkblad 
waar allerlei opdrachten opstonden kwamen de kinderen 
steeds meer te weten over de geschiedenis van de kerk. 
Ook hebben de kinderen in groepjes gewerkt aan het 
maken van steenhuizen van oude schoenendozen. Zie hier 
het resultaat! 

 

 

      

 



 
 

Groep 7 en 8 
 
Zaalvoetbal in Leek 

Voor de voorjaarsvakantie op woensdag 19 februari hebben we meegedaan aan het 
zaalvoetbaltoernooi in Leek. We hebben het goed gedaan , maar tegen de “grotere” scholen 
waren we redelijk kansloos.  
 
Uitslagen 
Het Ruimteschip (Hoogezand) – SWS Op Wier 4 – 0 
SWS Op Wier – De Wierde (Winsum)   2 – 0      (doelpunten: Niels en Tim) 
De Brug (Zuidhorn) – SWS Op Wier   3 – 0  
SWS Op Wier – ’t Jaafke (Scheemda)  3 – 4      (Robert, Niels en Bart tweemaal) 
De Triangel (Grijpskerk) – SWS Op Wier  2 – 0  

Wat het belangrijkste was dat we er een leuke middag van gemaakt hebben. We willen Jasper 
Giesen bedanken voor het leiden van team. 

 

Voorleeswedstrijd Djûke  
Woensdag 5 maart heeft Djûke 
namens onze school meegedaan 
aan de voorleeswedstrijd in Baflo. 

Met het voorlezen van “De 
Griezels” had zij in november van 
het vorig jaar de voorleeswed-
strijd van onze school gewonnen 
en mocht ons daarom 
vertegenwoordigen. Ze heeft het 
fantastisch gedaan, want ze is als 
tweede geëindigd van de elf 
deelnemers. Jasmijn van “De 
Kromme Akkers” had gewonnen 
en daar was Djûke het ook wel 
mee eens. Prima, Djûke! 

 

Wandelen voor water 
Eenmaal in de twee jaar lopen wij voor de actie “Wandelen voor water”. 
Op maandag 3 maart  hebben we een gastles gehad van Annemiek 
Verburg. Zij maakte ons duidelijk waarom dit soort acties zo belangrijk 
zijn voor landen in Afrika. Wij lopen voor een drinkwater- en 
scholingsproject in Kadiomo in Kenia.  

Wij proberen in de komende twee weken zoveel mogelijk sponsoren 
binnen te halen (het kan zijn dat kinderen dus bij uw deur 
langskomen) en op vrijdag 21 maart gaan we ’s middags een 
wandeling van 6 kilometer maken met 6 liter water in onze rugzak. 



Techniek Toernooi 
Ook dit jaar gaan we met een groepje van 4 leerlingen meedoen aan de 
wedstrijd van het Techniek Toenooi. Vorig  jaar waren we heel succesvol met 
de zonnecel-opdracht.  

Dit jaar hebben we een opdracht op de computer. We leren een robot zodanig 
te programmeren, dat hij onze opdrachten gaat uitvoeren. Met behulp van juf 
Tineke zijn we bezig ons de basislessen eigen te maken.  

Op 17 april worden in Emmen de Noordelijke kampioenschappen gehouden. 
Na overleg met de groep gaan Bart, Esmee, Ivar en Jelte voor onze school 
hier aan meedoen. 

 

 
 

 
Verjaardagen 
 

MAART 

01-03 Amy de Bree 
03-03 Jon Hiemstra 
05-03 Pascalle Drijfhout 
06-03 Colinda Waldmann 
15-03 Boris de Weerdt 
15-03 Noor Bennink 
29-03 Daniëlle Cleveringa 

 

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

 


