
 

Nieuwsbrief 22 september 2014 

Algemeen 

 
Poppenkast 

Erna Kroon (van de bso) en Wil Feddema komen donderdagmiddag 2 oktober poppenkast 
spelen voor groep 1 t/m 4. 

Poppentheater Silly Putty speelt het poppenspel:   

Koning Pardoes  
op donderdagmiddag 2 oktober voor de groepen 1,2,3 en 4. 

Toverkol Scharnier en haar knechtje Kobus Bochel willen de 
touwtjes in handen krijgen. Koning Pardoes is erg ongelukkig als 
hij in deze heksenstreek terecht komt. 

Samen met de kinderen probeert fee Viola koning Pardoes te 
bevrijden. Als dat lukt is het feest en zingen Koning Pardoes en 
zijn de vrienden er vrolijk op los. Kobus Bochel keert dan met lege 
handen weer terug. 

Het spel wordt gespeeld door Erna Kroon en de liedjes worden 
begeleid door Wil Feddema. 

 
Er is deze middag geen gymnastiek. 
 

Inloopavond 

Afgelopen maandag is er een inloopavond geweest voor alle ouders en kinderen van de groepen 
3 t/m 8. Fijn dat zoveel ouders zijn geweest. De kinderen hebben enthousiast verteld over al het 
gemaakte werk in de afgelopen periode. 
 

Juf Marcia 

Vanaf deze week staat juf Marcia Striedelmeijer iedere woensdag voor groep 5 en 6. Ook 
vervangt zij in groep 7 en 8 de lesvrije dagen van meester Jaap. 

 
Kinderboekenweek 

Op woensdag 1 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema van 
dit jaar is Feest. Tijdens de opening laten de groepen elkaar liedjes, 
dansjes en tekeningen zien. Ook vertellen zij verhalen die te maken 
hebben met het thema. In deze dagen lezen de oudere kinderen voor 
aan de jonge kinderen.  

Aan het einde van de Kinderboekenweek op vrijdag 10 oktober is 
er weer een boekenmarkt. De kinderen mogen samen met hun 
ouders op school tweedehands boeken kopen en verkopen.  

De markt begint om 11.15 uur en is om 12.00 uur afgelopen. De kinderen van de onderbouw 
hebben daarna vakantie. De kinderen van de bovenbouw gaan ’s middags nog naar school. 



Tijdens de LEVO lessen wordt er ook aandacht besteed aan het thema Feest. In de christelijke 
lessen onderbouw praten we over wat feest voor jou is en we bespreken enkele christelijke 
feesten. In de bovenbouw bespreken we verschillende feesten uit de bijbel en uit andere religies. 
In de openbare lessen bespreken we verschillende feesten en wat feest voor jou betekent. 
Gezamenlijk wordt er een feesthuis in de gemeenschappelijke ruimte gemaakt. 
 

Oproep voor nieuwe overblijfouders! 

 

Namens de overblijfgroep hierbij een verzoek voor aanmelding van 
nieuwe overblijfouders! 

Op dit moment is er een tekort aan overblijfouders. Zij maken het mogelijk uw kind/kinderen op 
te vangen tussen de middag. (TSO: Tussen Schoolse Opvang). Spreekt het u aan, of weet u 
iemand in uw omgeving die het leuk lijkt om ongeveer één keer in de twee weken een uurtje te 
komen helpen dan zou dat geweldig zijn. De tijd is van: 12.00 tot 13.00 uur op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. U krijgt hiervoor een vergoeding van 6 euro per keer. U kunt zich 
als overblijfouder aanmelden bij mevr. Rijanne Spoelman, locatiecoördinator. 
 

Belangrijke data 

 22 september informatieavond voor de ouders van groep 1/ 2 (20.00 -21.00 uur) 
 1 t/m 12 oktober Kinderboekenweek 
 6 oktober marge dag (alle leerlingen vrij) 
 22 oktober Informatieavond Sociale media, een Zwitsers zakmes? 
 13 t/m 17 oktober herfstvakantie 
 10 november Sint Maarten optocht (17.00 uur) 
 13 november informatievond toekomstscenario’s onderwijs Noord-Groningen (20.00 tot 

22.00 uur) 
 25 en 27 november contactmiddag/avond  

 
 

Van de ouderraad 

Sociale media, een Zwitsers zakmes? Onze kinderen leven in een snel digitaal 
tijdperk waarin contact hebben met elkaar op verschillende manieren plaats 
vindt. Ze chatten en gamen er vrolijk op los. Dit biedt veel kansen, maar er 
zijn ook bedreigingen. 

Een actueel onderwerp, positief gebracht…. 

 Hoe kijken we naar dit gedrag? Welke ’bril’ zetten we op? 
 Waar hangen onze kinderen, digitaal gezien, eigenlijk rond? 
 Wat zijn de leermogelijkheden? 
 Wat zeggen onderzoeken hierover? 
 Hoe kunnen we onze kinderen online beschermen? 

 

De gezamenlijke Ouderraden nodigen jullie/u daarom uit om op woensdag 22 oktober deze avond 
bij te komen wonen in De Negen Wieken (zie bijlage). 

Inloop vanaf 19.30 uur 
Aanvang thema-avond 20 uur 
De avond zal rond 22 uur afgesloten worden. 
Adres: Het Hoge Heem 1 9951 BT Winsum 

http://www.opwier.nl/file_popup.php?id=330003


Jarig in september 

In de maand september zijn jarig: Roemer, Dylan, Sven, Niels, Rens, 
Rosalie, Sterre, Mette, Lois en Esmee! We wensen jullie een hele fijne 
verjaardag toe!! 
 

 
Van de gemeente 

De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Hierdoor verandert er 
het een en ander voor ouders en kinderen die met jeugdzorg te maken hebben.  

Samen met de Wmo adviesraad Winsum organiseert de gemeente Winsum hierover op 2 oktober 
een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is. In de bijlage vindt u meer 
informatie over deze bijeenkomst. 

 

Groep 1 en 2 

Fruit en groente 

 
Fruitproeverij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben in de afgelopen periode kennis gemaakt met allerlei soorten vruchten. In de eerste 
week hadden we een fruitproeverij in de klas. Ilse Drijfhout nam een doos met rode en blauwe 
bessen, bramen, gouden kiwi en aardbeien mee naar school. We mochten er allemaal van 
proeven. Dat was smullen geblazen! 

Poster 

Op de deur in het klaslokaal hangt een poster 
waarop we aangeven welk fruit wordt meegenomen. 
Elke dag plakken we er een sticker op. Waar zijn er 
meer van? Minder?  

We zien dat appels en bananen favoriet zijn. 
 

Speurtocht 
Natuurlijk willen we ook weten waar en hoe fruit 
groeit. Tijdens een ( speur) tochtje door Ezinge 
ontdekten we dat er in het dorp op allerlei plekken 
fruitbomen staan.  

http://www.opwier.nl/file_popup.php?id=330002


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de akkers zagen we hoe aardbeien en allerlei groentes groeien.  

Creatief     Winkel 
Fruit inspireert tot het maken van mooie  Wegen, kopen en betalen doen we in de 
werkstukken.     groentewinkel. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Uitstapje 

In het kader van cultuuronderwijs/erfgoed 
is groep 2 woensdag 17 sept naar het 
Hoogelandmuseum in Warffum geweest. 
Hoe leefden de mensen vroeger? Hoe zag 
de school er 100 jaar geleden uit? 

Op een speelse manier konden we een 
kijkje nemen in het verleden. Jongens en 
meisjes mochten een boerenkiel of een 
schortjurkje aantrekken. Vervolgens zaten 
we in de schoolbankjes en zagen en 
hoorden hoe kinderen vroeger leerden 
lezen en schrijven.  

Aan de hand van foto’s deden we speurtocht door het museum waar verschillende activiteiten 
waren, zoals Matten kloppen, een waterspelletje doen, in een bedstee liggen, een wc van vroeger 
bekijken……… Tot slot limonade drinken wat uit een kraantjespot kwam met een lekker 
ouderwetse zuurstok. Het was een hele leuke leerzame ochtend!! 
 

Informatieavond 

Maandagavond 22 september zijn de ouders van kinderen uit groep 1 en 2 welkom op school. 
Er zal algemene informatie worden gegeven over de gang van zaken in groep 1 en 2. 



Groep 3 en 4 
 
Thema Herfst 

Vorige week hebben we het thema Spinnen afgerond. Volgens een circuitmodel hebben de 
kinderen o.a. getekend, geknutseld en met Knex gewerkt over spinnen.  
 
Binnenkort starten we met het thema Herfst.  

De kinderen hebben al gezorgd voor kastanjes maar we hebben nog 
eikels en beukennootjes / hazelnoten nodig. Ook herfstbladeren zijn 
welkom. 

 

VLL 

De kinderen van groep 3 hebben de Veilig en Vlot toets en de controletaken van 
Kern 1 op een voldoende tot goed niveau gemaakt. We zijn nu begonnen met 
Kern 2 waarin de volgende letters worden geleerd : t ee n b oo en g.  
 
Ook is begonnen met het lezen en schrijven van woorden m.b.v. het Ringboekje 
en het plakken van stickers bij de juiste woorden. De meeste kinderen kunnen 
al een aantal woorden lezen.  
 

In de bibliobus (elke woensdagmiddag in Ezinge) zijn boekjes voor beginnende lezers volop 
aanwezig. Fijn dat veel kinderen de weg naar de bieb/bibliobus al hebben gevonden en ook thuis 
lezen. Vooral in deze fase van het aanvankelijk lezen is het belangrijk om veel met letters en 
woorden in aanraking te komen. 
 

Rekenen 

In groep 3 en 4 wordt een paar keer per week op de computer gewerkt met opdrachten van onze 
nieuwe rekenmethode. Op een speelse manier wordt rekenstof die in de les aan bod kwam extra 
geoefend. 
 

Alles-in-1/Spelling 

De kinderen van groep 4 hebben geleerd wat Fopklanken, Weetwoorden en Luisterwoorden zijn. 
Aan de hand van spellingregels leren ze de juiste schrijfwijze van een woord. De posters van de 
spellingregels hangen in de klas zodat we ze dagelijks kunnen zien en bespreken. Twee keer per 
maand krijgen de kinderen een dictee van aangeboden woorden. Deze week zijn de Fopklanken 
aan de beurt (zalf worm erg denk zing links, etc). 
 
 

Groep 5 en 6 
 
Alles Apart en Alles in 1 

De periode na de zomervakantie tot nu hebben we ons bezig gehouden met Alles Apart. De 
komende week gebruiken we voor herhaling van allerlei spellingsregels. Op donderdag zullen we 
de hoofstukken 1 t/m 5 afsluiten met een groot dictee over alle weekwoorden. Daarna gaan we 
werken met het project van Alles in 1 over voeding. We leren van alles over voeding zoals; wat is 
gezond en wat niet, waar komt ons voedsel vandaan, waar koop je voedsel en hoe gaat het met 
voedsel in andere landen?  

Twee keer in de week hebben we circuit in de klas. De afgelopen weken hebben in het teken 
gestaan van het “begrijpend” lezen van recepten, recepten maken en niet te vergeten het 



proeven ervan. We hebben recepten bedacht en geschreven en daardoor is een compleet 
kookboek ontstaan. Ook hebben we tovertekeningen gemaakt. De komende periode gaan we in 
het circuit verder met verschillende opdrachten die in het teken staan van voeding.  
 

Groep 7 en 8 
 
 
Wierdenland museum 

Aanstaande donderdag gaan we met onze groep naar het Wierdenmuseum om daar het 
programma “De kist van Kasper” te volgen. We hebben ons in school voorbereid met het boekje 
“Hoog en droog” wat 30 jaar geleden ontwikkeld is door het oude museum en waarin de 
ontstaansgeschiedenis van wierden heel goed wordt uitgelegd. Daarnaast hebben we ook een 
Prezi-presentatie van het nieuwe museum bekeken. In de volgende nieuwsbrief laten we weten 
hoe het was. 

Muziek maken in de klas 

Met behulp van onze 15 nieuwe xylofoons ( eigenlijk zijn het 
pianots) krijgen we regelmatig muziekles waarbij we leren spelen 
op de xylofoon en de muzieknoten leren lezen. We doen het met 
een hele rustige opbouw, waardoor we telkens een mooi 
resultaat hebben met de klas. 

 
 
 
 

 
Levo: Krachtbronnen, proefschool 

We werken nu twee weken met de methode “Krachtbronnen”. In de eerste les hebben we vooral 
gepraat over welke krachten we zoal hebben en welke krachten we bij onszelf herkennen. In de 
tweede les gaat het vooral over “Zelf doen” waarbij het er omgaat wat je zou doen als je zelf veel 
meer vrijheid zou krijgen. Wat zou je met deze vrijheid doen? 
Tot nu toe zijn we met de hele groep heel enthousiast over het aangebodene. 
 

Gym, Ossenpadloop 

Natuurlijk ook weer wat plaatjes van 
onze Ossenpadloop. Afgelopen 
donderdag zijn we naar het Ossenpad 
gelopen. Het rondje wat gelopen moet 
worden is 1200 meter. Het gaat er 
vooral om dat de opbouw goed is en 
dat de kinderen op een gezonde 
manier leren bewegen. Gemiddeld 
genomen werd er heel goed gelopen 
en kon iedereen het rondje heel goed 
volhouden. 

 

 
 


