
 

Nieuwsbrief 2 juni 2014 

 
Algemeen 

Toekomstscenario II  
over de toekomst van het onderwijs in Noord Groningen. 

Eind april stuurden de schoolbesturen Lauwers en Eems en VCPO Noord Groningen een brief aan 
alle ouders waarin zij aankondigden dat zij, nadat in februari van dit jaar scenario’s over de 
toekomst van het onderwijs in Noord Groningen waren beschreven, in juni met een scenario deel 
2 komen. Dit eerste plan, alsmede de vervolgstappen staan zijn te lezen op 
www.lauwerseneemspo.nl. 

Op dinsdag 10 juni wordt Toekomstscenario deel 2 gepresenteerd aan de mensen die nauw 
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming. Op 11 juni is het scenario deel 2 te lezen op de 
site van Lauwers en Eems. 

Dit tweede deel is concreter in haar uitwerking. Op basis van de criteria kwaliteit, duurzaamheid, 
goed werkgeverschap, keuzemogelijkheid voor ouders en nabijheid zijn er keuzes geformuleerd, 
waarbij de input vanuit gesprekken, bijeenkomsten en ouderavonden in de afgelopen maanden is 
mee gewogen. 

Beide besturen wil graag n.a.v. dit tweede scenario met ieder in gesprek die dat maar wil en 
hebben inloopbijeenkomsten gepland. Deze zijn op: 

 Woensdag 18 juni 2014 16.30-17.30 uur OBS Brunwerd, Uithuizen  

 Woensdag 18 juni 2014 19.30-20.30 uur OBS Brunwerd, Uithuizen  

 Dinsdag 24 juni 2014 16.30-17.30 uur CBS De Borgschool, Winsum  

 Dinsdag 24 juni 2014 19.30-20.30 uur CBS De Borgschool, Winsum  

* OBS Brunwerd - J.M. Bultenastraat 8, 9981 JB Uithuizen  
* CBS De Borgschool - Borgweg 46, 9951 BG Winsum 
 
Het is prettig dat mensen zich vooraf even melden via schoolbestuur@lauwerseneems.nl.  

Daarnaast heeft onze directeur-bestuurder mevrouw Marianne Volp aangegeven dat ze, indien 
ouders dat graag willen, graag bereid is op een avond op school te komen. In ons onderwijsteam 
hebben we dergelijke avonden n.a.v. het eerste scenario-rapport al georganiseerd op Op Wier, 
Kromme Akkers en De Wierde. De organisatie was een samenspel van de leiding van de school 
en de medezeggenschapsraad. 

Jaap Rosema, directeur OT Winsum 

 
Wie komt de identiteitscommissie versterken?  

De identiteitscommissie heeft als doel om de identiteit van onze mooie school te bewaken en te 
versterken. We doen dat door met open vizier invulling te geven aan de christelijke identiteit 
enerzijds en de openbare anderzijds en deze identiteiten te verbinden waar dat kan. Daarnaast 
staat samenwerking met de andere geledingen van de school hoog op onze agenda. 



De commissie is het afgelopen jaar vooral actief geweest om op te schrijven wat Op Wier na 7 
jaar nodig heeft van ons. Onze rol is verschoven nu de samenwerking al 7 jaar oud is. Er zijn nu 
meer kinderen en ouders aan school verbonden die de tijd van voor de samenwerking niet 
kennen dan andersom. De commissie heeft 4 leden. 2 van openbare en 2 van christelijke 
overtuiging.  
Met ingang van schooljaar 2014-2015 is er plaats voor 1 ouder van christelijke overtuiging. Met 
ingang van schooljaar 2015-2016 komen er 2 plaatsen vacant voor de openbare overtuiging. 
We roepen op om ons te komen versterken; wil je vooraf meer informatie, stel deze dan graag 
aan de huidige leden: 

 Maaike Viersen (aftredend per schooljaar 2014-2015) 

 Marja Datema 

 Monique de Haan (aftredend per schooljaar 2015-2016) 

 Sven Hendrikman (aftredend per schooljaar 2015-2016) 
 

Twee juffen op reis 
Op vrijdagmorgen 23 mei stappen juf Trix (gvo) en juf Christien (hvo) om half 8 samen in de 
trein naar Amersfoort. Beide hebben het afgelopen schooljaar weer de nodige tijd besteed aan 
nascholing en gaan tot besluit naar de gezamenlijke sectordag in Amersfoort. Daar ontmoeten zij 
behalve de protestants-christelijke en de humanistische ook de rooms-katholieke, de moslim- en 
de hindoeïstische collega’s. De collega’s van de diverse geledingen gaan daar met elkaar in 
dialoog, altijd interessant. ’s Middags worden de workshops gevolgd. Van tevoren is een keuze 
gemaakt uit een ruim aanbod aan workshops. Voorzien van nieuwe ideeën en kennis en een tas 
vol materiaal stappen zij aan het eind van de middag weer in de trein naar huis. Onderweg wordt 
al even gekeken in de nieuw aangeschafte boeken voor het komende schooljaar. De verleiding 
om de bibliotheek uit te breiden was weer erg groot. Er zijn zoveel mooie boeken in omloop. Om 
half 8 stappen de beide juffen voldaan uit op station Sauwerd. 

 

Groep 1 en 2 

Geen nieuws dit keer. 

Groep 3 en 4 
 
Schoolreis 

De kinderen hebben genoten tijdens ons 
bezoek aan Aqua Zoo in Leeuwarden. Vooral 
het doolhof, vissen voeren aan de pelikanen, 
bootje varen en het kangoeroe-eiland vielen 
in de smaak. Het was een gezellige dag en 
we bedanken nogmaals de vijf moeders voor 
de prima begeleiding van de groepjes. Heel 
fijn dat Sibren (woensdagmiddag uit het 
ziekenhuis) en Sterre (woensdag aan haar 
arm geopereerd) toch mee konden gaan. 
Jammer dat Julio zich de hele dag niet lekker 
voelde en daardoor niet alles in het park 
heeft kunnen zien. Foto’s van onze schoolreis 
staan op onze website. 

http://opwier.mijnalbums.nl


 
 
Meester en juffendag 

Vrijdag 6 juni vieren we de verjaardagen van de leerkrachten. In groep 3 
en 4 starten we in de kring. Daarna doen we allerlei spelletjes in de klas 
of, bij goed weer, ook buiten.  

De kinderen krijgen deze ochtend eten en drinken in de klas dus het is 
niet nodig uw kind iets mee te geven voor in de pauze. We maken er 
natuurlijk een leuke ochtend van. 
 

Sportdag 
De sportdag staat gepland op dinsdag 10 juni. We verwachten de kinderen van groep 3,4 (en 5) 
om 13.00 uur op het sportveld in Feerwerd. Voor overblijvers wordt voor vervoer gezorgd. Om 
15.15 uur kunt u uw kind ophalen bij het sportveld. Eventuele BSO kinderen worden door een 
leerkracht weer naar school gebracht. De kinderen van groep 3,4 (5) krijgen ‘s ochtends van 
8.30 uur tot 12.00 uur gewoon les op school. 
 

Citotoetsen 
Deze  week starten we met de toetsen Woordenschat, Spelling en Technisch lezen. De volgende 
week worden Rekenen en Begrijpend lezen afgenomen. 
 

Groep 5 en 6 
 
Schoolreis 

Maandag 19 mei zijn we met groep 5/6 op 
schoolreis naar Kameleondorp in Terherne 
geweest. In de vorige nieuwsbrief schreven 
we dat we hoopten op een zonnige dag, nou 
die hebben we zeker gehad!  
Het bezoek aan het avontureneiland was 
een groot succes, vooral het moeras is door 
veel kinderen verschillende keren bezocht.  

Gelukkig was het prima zwem weer 
waardoor alle modder er weer makkelijk 
afspoelde. ’s Middags hebben we nog een 
boerderij bezocht waar we melk hebben 
gehaald.  

Van de melk mochten de kinderen in groepjes brood, boter en kaas maken. Na afloop kreeg 
iedereen nog een ijsje en toen was de schoolreis alweer ten einde. De foto’s van deze leuke 
schoolreis zijn te bewonderen op de website van de school.  
 

Op Roakeldais 
Donderdagmorgen 26 juni gaan we met groep 5/6 naar een dansvoorstelling van Op Roakeldais 
in Warffum.  
Wie zou die dag kunnen rijden? De exacte tijden volgen nog. Graag doorgeven aan juf 
Vanessa/juf Tineke. 
 



Groep 7 en 8 
 
Techniek Toernooi: landelijke finale 

Donderdag 5 juni gaan Ivar, Esmee, Bart en Jelte naar 
Arnhem (in het Openluchtmuseum) om mee te doen aan het 
techniektoernooi. Bij de noordelijke wedstrijd zijn ze tweede 
geworden en daarom mochten ze ook meedoen aan de 
landelijke finale. Hier doen 40 scholen aan mee, dus zal het 
moeilijk worden om een prijs te behalen.  
We gaan ons best doen met een nieuw idee, wat ook kan 
leiden tot een creatieve prijs. Er bij zijn is alleen al leuk en 
spannend. We willen Marja (moeder van Esmee) nu alvast 
bedanken voor het begeleiden van onze leerlingen. 

 

Musical 
Het is bekend welke musical we gaan op spelen op de afscheidsavond van 
groep 8 nl. “De doem van Gunder”. De leerlingen van groep 8 hebben deze 
musical als groep 1 leerlingen gezien en konden zich nog wel een aantal 
figuren en situaties herinneren. We hebben de rollen inmiddels verdeeld, 
zijn bezig de liedjes en de tekst te leren en we beginnen er vooral al een 
beetje zin in te krijgen. 
 

 
 
Noord Nederlands Orkest 

Aanstaande woensdag gaan we naar een concert van het Noord Nederlands Orkest. We zullen 
gaan kijken naar de voorstelling “Noottocht” waarbij het concert vergezeld wordt van video-
opnames. We zijn heel benieuwd. Volgende keer zullen we er meer over vertellen. 
 

Ameland 
Van 19 t/m 21 mei zijn we naar Ameland geweest. 
We hebben ontzettend geboft met het weer, 
waardoor we veel op het strand konden zijn. 
Daarnaast hebben we een tweetal musea bezocht, 
gebowld en een wadexcursie gehad. Dit laatste 
was heel leuk. Een gids legde ons van alles uit 
over planten en dieren op het wad. Al met al veel 
dingen gedaan, weinig geslapen (vooral de eerste 
nacht) en veel plezier gehad. Een prima schoolreis. 
Jan Paul en Ilona, bedankt voor de begeleiding! 

 
 


