
 

Nieuwsbrief 16 juni 2014 

 
Algemeen 

Mededeling van (juf) Tineke. 
5 jaar geleden heb ik besloten om mijn toenmalige ICT taken voor L&E neer te leggen om weer 
“met mijn voeten in de klei te gaan staan”. Feeling met de praktijk vond ik nodig om me 
verbonden te blijven voelen met het werk van alledag, met de kinderen en collega’s. 

Nu, 5 jaar later, denk ik dat ik weer voldoende “praktijkbagage” heb om me te storten op een 
nieuwe bovenschoolse uitdaging. 

Ik heb er dan ook voor gekozen om, vanaf het nieuwe cursusjaar, me volledig met ICT taken 
bezig te houden voor 2 Onderwijsteams van L&E. Dat betekent, kort gezegd, dat ik geen 
groepsleerkracht meer zal zijn op SWS Op Wier. Aangezien SWS Op Wier één van de scholen is 
waarvoor ik ICT coördinator zal zijn, zal ik regelmatig op school aanwezig zijn, alleen in een 
andere rol. 

Ik ben met enorm veel plezier de afgelopen jaren groepsleerkracht geweest op deze school met 
deze collega’s, kinderen en ouders. Ik sla weer een andere weg in en ben blij dan ik toch 
betrokken zal blijven bij het wel wee van SWS Op Wier. We zullen elkaar dus nog regelmatig 
tegenkomen op of om de school. 

Tineke 

Vervanging voor Tineke. 
Op dit moment zijn we bezig om een vervanger te werven die de taken van Tineke als 
groepsleerkracht en de loco taken op zich kan nemen. Uiteraard zullen we u informeren als deze 
vacatures ingevuld zijn. 
 

Oudercontacten juni 
Indien u gebruik wilt maken van de gelegenheid tot contact in de week van 23 t/m 27 juni, kunt 
hiervoor een afspraak maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Als de leerkracht met u 
wil spreken, neemt hij/zij contact op met u. 
 

Sportdag 
  De sportdag is vorige week uitgesteld naar morgen 17 juni.  

Indien de sportdag onverhoopt ook morgen niet door kan gaan, zal dit dinsdagmorgen om 
uiterlijk 7.30 uur op de site van de school staan. 

 

Feest op de BSO 

De BSO organiseert op donderdag 26 juni een feest voor de kinderen van de 
BSO. Hierbij zal het plein voor alle andere kinderen deze middag gesloten 
worden. Dit met oog op de geplande activiteiten. Graag vraag ik uw begrip 
hiervoor. 
Vriendelijke groet,  
Hilda Schepenaar-Hoeksema (BSO Leidster) 



Groep 1 en 2 

Meester en juffendag 
Veel kinderen uit onze groep kwamen op deze feestelijke dag prachtig verkleed en/ of 
geschminkt op school. 

  

Wat een vrolijk gezicht was dat! Buiten hebben we spelletjes gedaan, gesmuld van de versierde 
koeken en andere traktaties. Na de pauze deden we samen met alle kinderen van de hele school 
mee aan een reuze stoelendans op het plein. Meester Jaap speelde op de gitaar en het 
schoolkoor dat meezong werd steeds groter want… de kinderen die af waren mochten 
meezingen.  

  

Het werd een spannende wedstrijd die uiteindelijk gewonnen is door Bo en Joachem!! 

 

De leerkrachten zijn erg verwend deze dag..!  
Daarvoor nog hartelijk bedankt!!  
 

 



 
Sport en spelochtend 

Onder begeleiding van enkele ouders hebben we dinsdag 10 juni sportieve spelletjes op het plein 
gedaan. De ochtend begon regenachtig maar in de loop van de morgen klaarde het op.. 
Onze sportdag kon daarom wel doorgaan. 

 
Groep 2 met de trein op reis. 

 
In het kader van ons thema “vervoer en verkeer” zijn de 
kinderen van groep 2, woensdag 11 juni met de trein van 
Sauwerd naar de haven van Delfzijl gereisd. Voor de 
kinderen een hele belevenis! Ternauwernood haalden we 
de trein van 8.58.u.  

In Delfzijl aangekomen liepen we door de winkelstraat 
naar de haven. 

 
We hadden geluk! Een grote kraan was bezig containers in een schip te laden. Mooi om te zien. 
Op de banken op de boulevard konden we ons drinken en fruit opeten. Via het strand, waar we 
nog met onze blote voeten in zee hebben gestaan, liepen we terug naar het station. Op een 
beschadigde teen( van Joost) na kwamen we ongedeerd en op tijd weer terug op school. 

 
 

 Schoonmaakavond 
Maandagavond 23 juni houden we de jaarlijkse grote schoonmaak van de speel-leermiddelen en 
de kasten. Inmiddels hebben we een paar opgavestrookjes terug maar we kunnen nog wel wat 
extra hulp gebruiken. Vele handen….. 

 
Graag meenemen: 

 Kledinghangertjes voor de verkleedhoek 
 Tas om de werkjes e.d. mee te kunnen nemen. 

 
 
Juf Judith - juf Joke 

Maandagochtend 16-06 staat juf Joke voor groep 1 en 2, vrijdagochtend 27 juni is juf Judith op 
school. 

 
 



Groep 3 en 4 
 
Op Roakeldais 

Donderdagmiddag 26 juni gaan we naar dansfestival Op Roakeldais in 
Warffum. Voor de onderbouw is er een speciaal dansprogramma 
samengesteld. We zien dansers uit verschillende landen, o.a. Peru, Polen 
en Mexico. We vertrekken tegen 13.00u vanaf school en we zijn rond 
15.00u weer terug.  
Welke ouders kunnen ons deze middag naar en van Warffum vervoeren? 
Graag opgeven bij Fieneke. 

Gymles 
Vanwege het bezoek aan Op Roakeldais vervalt de gymles deze donderdagmiddag en krijgen de 
kinderen donderdagochtend van 9.15 - 9.50 uur les van meester Daniël. 

 

Groep 5 en 6 
 
Op Roakeldais 

Donderdagmorgen 26 juni gaan we met groep 5/6 naar een 
dansvoorstelling van Op Roakeldais in Warffum. De 
voorstelling duurt van half 10 tot 11 uur. Tussen kwart voor 9 
en 9 uur zullen we met auto’s richting Warffum vertrekken. 
Ouders die rijden graag uiterlijk om kwart voor 9 op school 
aanwezig zijn. Alvast bedankt voor het rijden! 

 

Groep 7 en 8 
 
Techniek Toernooi: landelijke finale 

Esmee, Jelte, Bart en Ivar zijn donderdag 6 juni naar 
Arnhem geweest om mee te doen aan de landelijke finale 
van het Techniek Toernooi. Op het Noordelijk 
kampioenschap waren ze tweede geworden en hadden 
daarmee al 200 euro voor onze school gewonnen, waarmee 
we weer leuke techniekspellen kunnen kopen. Helaas 
hebben ze bij de landelijke finale geen prijs gewonnen. Ze 
hebben wel een topdag gehad en hadden wel het gevoel dat 
ze een kans hadden. Al met al is het weer een succesvol 
technisch jaar geweest. 
 

Sportdag 
De sportdag is verplaatst naar dinsdag 17 juni. Om ons voor te bereiden op de marathon, zijn we 
donderdag 12 juni tijdens gym weer naar het Ossenpad geweest om daar lekker in de buitenlucht 
te oefenen. Het rondje is ongeveer 1250 meter, voor ons dus een mooie uitdaging om te kijken 
in welke tijd we dit kunnen lopen. 
 



 
 

Musical 
We zijn fanatiek begonnen aan het oefenen voor de musical “De doem van 
Gunder”. De tekst en de liedjes zitten er al redelijk in. Nu nog decor, spel, 
kleding etc. In de komende weken maken we er vast en zeker weer iets 
leuks van. 
 

Noord-Nederlands orkest 
De voorstelling van het NNO op 4 juni heette “Noottocht” en was ontzettend 
leuk. Samen met de Peergroup werd populaire klassieke muziek 
gecombineerd met een mooi verhaal over een componist die door het verlies 
zijn vrouw niet meer kon componeren. Aan het eind was hij weer 
geïnspireerd. 
 
 


