
 

Nieuwsbrief 8 september 2014 

Algemeen 

 
Afscheid Tineke 

Maandag 25 augustus j.l. heb ik, met toch wel wat weemoed, 
afscheid genomen van groep 5/6.  

Op het schoolplein aangekomen, werd ik overvallen door een 
aantal kids met cadeautjes die ik direct uit moest pakken. Wie wil 
nou niet op zo’n manier ontvangen worden! Op naar de gymzaal, 
want daar wachtte een verrassing.  

We werden ontvangen door clown Joanka en ieder 
kreeg een rode clownsneus, direct al een hilarisch 
gezicht: 30 kinderen en een juf met een rode 
dopneus! Het feest kon beginnen! 

Eerst maar eens in de kring een aantal 
opwarmoefeningen. Daarna werden de opdrachten 
steeds clownesker. Uiteindelijk kregen de kinderen in 
groepen opdrachten die direct door het 
publiek beoordeeld werden.  

Als klap op de vuurpijl was ik aan de 
beurt: met een rode neus en, een 
belachelijk hoofddeksel op kreeg ik de 
opdracht kijkend naar het publiek een 
moorkop te verorberen: de foto’s 
spreken voor zich… 

Aan het einde van de middag werd ik 
verrast door een groot pakket met 
Groninger producten aangeboden door 
de OR en kinderen die nóg meer cadeaus gaven. Voor alle kinderen had ik nog een nuttige én 
lekkere traktatie. Na afscheid genomen te hebben van de kinderen, was er nog een gezellige 
borrel met nog meer prachtige cadeaus bij Joke met alle collega’s. 

 

Zo kwam er een einde aan een mooie periode SWS Op Wier. Ik wil iedereen ontzettend bedanken 
voor de mooie jaren en op zeker: voor Op Wier zal er altijd een speciaal plekje in mijn hart zijn! 

Groet,Tineke  (ps: voor meer foto’s zie het fotoalbum op de website) 



Voorstelling voor groep 3, 4 en 5 

Vorige maandagmiddag gaf Eric van Dort voor de groepen 3 t/m 5 
een voorstelling in onze gemeenschappelijke ruimte. Ook de 
kinderen van De Kromme Akkers waren uitgenodigd. Eric en twee 
muzikale begeleiders lieten ons kijken en luisteren naar een aantal 
dierenverhalen waarin o.a. een olifant, een slak en een eekhoorn 
bijzondere avonturen beleefden. Door de afwisselende presentatie 
(verhalen, liedjes, bewegen op muziek) wisten Eric en zijn mede 
spelers de kinderen bijna 45 minuten lang te boeien. Wie meer 
verhalen en liedjes van Eric van Dort wil beluisteren, zie 
www.vertellus.nl 

 

Informatiebijeenkomst toekomstscenario’s van het onderwijs in Noord-
Groningen 

Op donderdag 13 november zal onze directeur-bestuurder, Mw. Marianne Volp, met u in 
gesprek gaan over het tweede rapport inzake de toekomstscenario’s van het onderwijs in 

Noord-Groningen. U bent deze avond van 20.00u tot 22.00u van harte welkom in onze school. 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee voor u klaar. 
 

Aanpassing normen Leerling Volgsysteem van Cito 

Zoals u weet nemen we voor alle kinderen in januari en juni toetsen van Cito af. Deze toetsen 
zijn methode-onafhankelijk en zijn landelijk genormeerd. Cito heeft vorig schooljaar de 
normering van een aantal toetsen herzien. Het gaat daarbij om de toetsen voor Begrijpend lezen, 
Rekenen-Wiskunde en Spelling.  

Deze herziening is per 1 augustus 2014 doorgevoerd in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). Wat 
dat betekent kunt u lezen in bijgevoegde ouderbrief van Cito en de bijlages Cito leerlingenrapport 
oud en nieuw. 

Afgelopen juni hebben we nog gerapporteerd op basis van de oude normering. We hanteren 
vanaf nu de nieuwe normering en passen ons onderwijs daar op aan. 
De eerste toets wordt pas in januari afgenomen, maar we vinden het belangrijk u vast op de 
hoogte te brengen. We hopen dat deze informatie voldoende duidelijk is.Mochten er nog vragen 
zijn dan kunt u daarvoor uiteraard bij ons terecht. 

Bijlagen: 
Cito ouderbrief 
Leerlingrapport oud* 
Leerlingrapport nieuw* 

*De leerlingrapporten in de bijlagen zijn van Cito en komen uit het Cito Leerlingvolgsysteem. Ze 
wijken enigszins af van de leerlingrapporten van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. 
 

Informatie/inloopavond groep 3 t/m 8 

Op maandagavond 15 september is er een informatie/inloopavond voor alle ouders en 
kinderen van de groepen 3 t/m 8. Op deze avond mogen de kinderen hun ouders vertellen 

en laten zien wat ze allemaal op school leren. De leerkrachten zijn in de klas om eventuele 
vragen te beantwoorden. 

 
 

http://1.528.klanten.instapinternet.nl/file_popup.php?id=326477
http://1.528.klanten.instapinternet.nl/file_popup.php?id=326475
http://1.528.klanten.instapinternet.nl/file_popup.php?id=326476


Informatieavond groep 1 en 2 

Op maandagavond 22 september zijn alle ouders van de groepen 1 en 2 uitgenodigd. Tijdens 
deze avond krijgt u informatie over de gang van zaken in de kleutergroepen. 

 

Bijeenkomst kinderen en social media 

Op woensdag 22 oktober vindt er op basisschool De Negen Wieken in Winsum een 
bijeenkomst plaats over kinderen en social media. Deze bijeenkomst is georganiseerd door 

alle ouderraden die vallen onder het bestuur van Lauwers en Eems. U bent van harte uitgenodigd 
om deze bijeenkomst bij te wonen. Informatie over de aanvangstijd van deze avond volgt nog. 
 

Belangrijke data 

 15 september informatie/inloopavond groep 3 t/m 8 (18.30 -19.30 uur) 
 22 september informatieavond groep 1 en 2 (20.00 -21.00 uur) 
 6 oktober margedag (alle leerlingen vrij) 
 13 tm 17 oktober herfstvakantie 
 13 november informatievond toekomstscenario’s onderwijs Noord-Groningen (20.00 tot 

22.00 uur) 
 

Groep 1 en 2 

Dit zijn wij…  

Sven, Rowan, Nathan, 
Daniëlle, Noor, Carlijn, 
Marco, Eline, Marte, 
Laura, Chayenne,  
Rosalie, Dylan, Tom, 
Lieke, Denniz, Sean,  
Jade-Jasmijn, Ilse, 
Gerjanne, Joey. 

We hadden geluk, door 
het mooie nazomerweer 
konden we op het plein  
levensgrote tekeningen 
van elkaar maken. Dat 
was een leuke bezigheid. 
Veel kinderen hebben het 
ook nog prachtig 
ingekleurd.        
 

 



Ik , jij… wij samen. 

Allerlei dierbare spulletjes zijn in de afgelopen weken meegenomen naar school. We hebben 
ernaar gekeken en naar elkaars verhalen geluisterd… 
…over de tand van Sven, de fiets van Ilse, de knuffels van Tom en Gerjanne, Nijntje van 
Daniëlle, de schelpen van Laura, de toverstaf van Lieke en nog veel meer… 

Groep 2 heeft geknutseld met keukenrollen, 
de opdracht was: maak jezelf. 

Zie hier het resultaat: 

 
 

Vorige week hebben we het thema afgesloten met kring- en aftelspelletjes op het plein zoals: 
“Joepie , Joepi is gekomen, heeft m’n vriendje weggehaald… en “Groen is het gras…..”  
 
Daarna hebben we lekker samen buiten gespeeld en hutten gebouwd. We hadden geluk, door het 
mooie nazomerweer konden we op het plein levensgrote tekeningen van elkaar maken. Dat was 
een leuke bezigheid.     

 
Nieuw Thema 

De komende weken werken we  over het onderwerp “ Fruit en Groente”.  
We willen de ouders vragen de kinderen de komende tijd verschillende soorten fruit mee te 
geven. Er wordt tijdens het fruit eten extra aandacht aan gezonde voeding besteed. 

 
Groep 3 en 4 

Geen nieuws dit keer. 
 

Groep 5 en 6 
 
Inloopavond 

Op maandagavond 15 september is er voor de ouders en kinderen van groep 5 en 6 een 
informatie/inloopavond. Tijdens deze avond laten de kinderen aan u zien wat ze leren. Ook kunt 
u een blik werpen in onze methodes en manier van werken. Het kan zijn dat u een dictee krijgt 
van uw zoon /dochter of misschien mag u een opdracht rekenen maken achter de computer. Op 
het digibord laten we een presentatie zien van onze nieuwe methode rekenen De wereld in 
getallen.  

Binnenkort gaan we op vrijdagmorgen starten met de nieuwsbespreking. Elke week zijn twee 
leerlingen aan de beurt die het nieuws in die week volgen en een of meerdere (kranten)artikelen 
meenemen.  Voor de groep gaan ze dan in eigen woorden iets vertellen over het nieuws dat ze 
hebben uitgekozen. Het nieuws mag afkomstig zijn uit de krant maar, natuurlijk ook van 



internet. Iedere leerling krijgt een kopie mee naar huis van de planning, zodat iedereen thuis 
weet wie wanneer aan de beurt is. Het doel van het bespreken van het nieuws is om kinderen 
bewust te maken van de actualiteit, leren iets te vertellen voor de groep en een mening leren 
vormen over wat er speelt in de media. 
 

Groep 7 en 8 
 
Profiteren van het mooie weer 

In de afgelopen week hebben we op donderdag en 
vrijdag van het mooie weer geprofiteerd. Op 
donderdagmiddag zijn we naar het sportveld van 
Feerwerd gegaan om daar te gaan slagballen. 
 

Op vrijdagmiddag zijn 
we naar de ijsbaan 
gegaan om daar een 
schets te maken van 
de afgegraven wierde. 

Deze schets zal in de loop van het jaar steeds een model zijn voor 
allerlei ‘kunst’opdrachten. Na het schetsen zijn we naar de kerk 
gelopen waar we ons door de omgeving hebben laten inspireren. 
We moesten alle indrukken en ideeën noteren omdat deze het 
uitgangspunt zullen vormen voor een verhaal over de wierde. 

 
LEVO: I have a dream 

Met de kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben we in 
de afgelopen week tijdens de openbare Levo-lessen 
stilgestaan bij de beroemde rede van Martin Luther 
King.  
 
We hebben vorige week vooral gepraat over zijn 
droom en zijn rede. De afgelopen week hebben we 
onze eigen droom uitgewerkt. 
 
Een aantal leerlingen vond het leuk om de droom 
ook met iedereen te delen. Onder begeleiding van 
droommuziek werd dit gedaan en we waren erg 
onder de indruk van de dromen. 
 
In de komende weken gaan we van start met de 
methode “Krachtbronnen”. Hier doen wij dit jaar aan 

mee als proefschool. Het thema “Kracht” staat in deze methode steeds centraal en dit wordt 
vanuit allerlei religies en levensbeschouwingen belicht. Het eerste blok zal gaan over “Eigen 
kracht”. 

 


