
 

Nieuwsbrief 6 oktober 2014 

Algemeen 

 
Geen Toekomst-informatieavond 

Op 13 november hadden we een avond gepland voor de ouders van Op Wier over Toekomst 
Scenario II. Er zijn geen veranderingen of nieuwe zaken voor Op wier. Het is dus niet zinvol 
hierover een avond te organiseren. Daarom gaat de informatieavond niet door. 
 

Het grote Gymfeest 

In deze bijlage vindt u een uitnodiging van Het Grote Gymfeest op vrijdag 17 oktober. 
 

Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek van start gegaan. We zijn deze morgen samen 
feestelijk begonnen. In de gemeenschappelijke ruimte hebben we met elkaar gedanst gedanst en 
we hebben verschillende feestelijke liedjes gezongen.  

Op vrijdag 10 oktober is de boekenmarkt. De kinderen mogen samen met hun ouders, opa’s 
en oma’s om op school tweedehands boeken kopen en verkopen. De markt begint om 11.15 

uur en is om 11.50 uur afgelopen. De kinderen van de onderbouw hebben daarna vakantie. De 
kinderen van de bovenbouw gaan ’s middags nog naar school. 
 

Informatieavond Sociale Media 

Denkt u aan de informatieavond Sociale Media die op 22 oktober in Winsum wordt gehouden? U 
kunt zich nog aanmelden bij: or.thema.avond@gmail.com 
 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is nog niet door iedereen overgemaakt. Deze bijdrage is een vergoeding voor 
kosten van activiteiten zoals; Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen en overige feesten. Wilt 

u voor 1 november de bijdrage overmaken? Meer informatie hierover kunt u vinden in de 
informatiegids. 
 

Gym a.s. donderdag onder leiding van Sander 

De laatste donderdag voor de herfstvakantie krijgen we allemaal een gymles van Sander Burgler, 
de vader van Sean en Deniz. Hij gaat ons bekend maken met free running. Dit is iets wat in alle 
groepen gedaan kan worden en we zijn heel benieuwd wat dit op gaat leveren. Een aantal jaren 
geleden heeft Sander bij ons het volleybal populairder gemaakt. 

 
Afscheid van Annemarie Machielsen 

Het Schoolbestuur Lauwers & Eems en Annemarie Machielsen hebben in goed overleg besloten 
om afscheid van elkaar te nemen. Meer informatie hierover vindt u in deze bijlage. 

 
 

http://www.opwier.nl/file_popup.php?id=333311
http://www.opwier.nl/file_popup.php?id=333312


Margedagen 

Zoals bij u bekend hebben de leerlingen jaarlijks op een aantal dagen/dagdelen geen les i.v.m. 
studie of andere werkzaamheden van het team. Dit zijn de zogenaamde margedagen. Ook voor 
dit jaar is er een aantal van deze momenten gepland.  

Als we deze margemomenten gebruiken, mag dat er niet toe leiden dat de leerlingen te weinig 
uren naar school gaan. Na een nadere berekening blijkt dat dit wel het geval is voor het totaal 
aantal uren dat groep 1 t/m 4 jaarlijks les krijgt. Dit betekent dat de schooltijden voor deze 
groepen moeten worden aangepast. 

We doen dit door de schooltijden voor groep 2, 3 en 4 op de woensdagen aan te passen. Deze 
leerlingen gaan m.i.v. woensdag 22 oktober ook tot 12.30 uur naar school. Bijkomend voordeel is 
dat alle groepen dan op dezelfde tijd naar huis gaan. 

Zowel team als medezeggenschapsraad hebben met dit voorstel ingestemd. 

 
Zandbak 

Er is heel hard gewerkt aan de nieuwe zandbak. 
Schoon zand, een nieuwe rand eromheen met vrolijke 
kleuren en een nieuw net!   

Pierre (vader van Katalin), heel erg bedankt!         

             
 

 
 

 
Belangrijke data 

 1 t/m 12 oktober Kinderboekenweek 
 10 oktober 11.15 uur boekenmarkt 
  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) 
 25 en 27 november contactmiddag/avond  

 
 

Jarig in oktober 

Hiep hier hoera. In de maand oktober zijn jarig: Maarten, Britt, Carolien, 
Melvin, Bart, Gerrit, Storm, Mirthe, Tom en Niels. We wensen jullie een hele 
fijne verjaardag toe!! 

 

Groep 1 en 2 

Kinderboekenweek 

Veel kinderen hebben hun lievelingsboek mee naar school genomen en gepresenteerd. Iedere 
dag is er aandacht voor boeken, er wordt deze periode extra veel voorgelezen. Vrijdag kwamen 
de oudere kinderen van groep 6 en 8 om met ieder kind apart te lezen. 



 

Dat was een mooi moment waar we van hebben genoten. Vrijdag komen ze nog een keer, daar 
hebben we nu al zin in! Tijdens het spelen en werken ligt het accent op het prentenboek van 
Elmer, de gekleurde olifant. 

 

Liedje: 

Jongens meisjes aan de kant  
want daar komt een olifant. 
Grote voeten, grote oren 
En een lange slurf van voren 
Jongens meisjes aan de kant 
Want daar komt een olifant. 
 

 

 

Nieuw Thema 

Lampions en Herfst. 
Deze week begint groep 2 met het maken van de lampion. Zij maken dit jaar een gekleurde 
olifant. Na de herfstvakantie gaat groep 1 met een lampion beginnen en tevens gaan we aan de 
slag met het thema “Herfst”. 

 
Ondergoed en joggingbroekjes 

Het komt regelmatig voor dat een kind een “ongelukje “heeft en verschoond moet worden op 
school. Er is wel wat extra kleding aanwezig maar af en toe hebben we tekort. 

Een vriendelijk verzoek om de geleende kleding zo spoedig mogelijk weer terug te brengen. 
Als iemand thuis nog onderbroekjes/ joggingbroeken heeft liggen die we mogen gebruiken .. 

ze zijn van harte welkom! 

 
Poppenkast 

Donderdag 2 oktober heeft groep 1-4 in de gymzaal gekeken naar de voorstelling van koning 
Pardoes en de toverheks gespeeld door Erna en Wil.  



   

Erna heeft prachtige poppen gemaakt die we na afloop nog even mochten vasthouden en 
bewonderen. 
 

Groep 3 en 4 
 
VVL 

Vorige week is Kern 2 afgerond en vandaag starten we met Kern 3. De volgende letters worden 
aangeboden : d (doos), oe (poes) , k (koek) , ij (ijs) en z (zeep). Deze week worden de letters en 
woorden van Kern 2 getoetst. 
 

Boekenweek 

In de gemeenschapsruimte hebben we de Kinderboekenweek geopend met een lied over Feest. 
Veel kinderen hadden feestattributen (waarvoor dank!) van huis meegenomen zodat elk kind er 
feestelijk uitzag. Vrijdag lazen kinderen van groep 5 voor aan kinderen van groep 3 en kinderen 
uit groep 7 en 4 lazen elkaar voor. Vanaf vandaag mag iedereen een lievelingsboek mee naar 
school nemen en er uit voorlezen of er over vertellen. Vrijdagmorgen houden we weer een 
boekenmarkt waarbij boeken van thuis ge-/verkocht kunnen worden. Wanneer uw kind boeken 
wil verkopen is het handig om een doosje met kleingeld en een kleed (om de boeken op uit te 
stallen) mee te geven. 
 

Koffertje 

Elk kind uit groep 3 mag een koffertje met daarin knuffel Borre en een 
voorleesboekje een of twee dagen mee naar huis. Het is de bedoeling dat u 
voorleest en uw kind de groter gedrukte woorden zelf probeert te lezen. 
Inmiddels hebben vier kinderen het koffertje al mee naar huis gehad.  
 

Circuit 

Na de herfstvakantie beginnen we met een “herfstcircuit” met o.a. de volgende activiteiten: 
herfstbladeren maken, bladeren kleuren met wasco, spinnetje maken en een kralenplank met 
dieren maken. 
 

Verjaardag 

Het team heeft onlangs besloten , i.p.v. een meester- /juffendag te organiseren , de 
verjaardag van de leerkrachten dit schooljaar in de eigen klas te vieren. Daarom vieren we in 

groep 3/4 de verjaardag van juf Fieneke op woe. 22 oktober. 
 



Groep 5 en 6 
 
Topografie 

Vanaf volgende week start groep 6 met topografie. De kinderen kunnen thuis oefenen op de 
computer. Binnenkort krijgt u hier meer informatie over. 
 

Blikken voor de lampionnen 

We hebben blikken nodig voor onze lampionnen. Wilt u met ons meesparen? 
Afgelopen week zijn we begonnen met Alles in 1 thema voeding. De kinderen 
gaan aan de slag met het maken van werkstukken, het schrijven van 
verhalen, presentaties voorbereiden, een rap maken, schilderen en nog veel 
meer. Op de stip in de klas mogen ze het gemaakte werk presenteren!  

 

Groep 7 en 8 
 
 
Kinderpostzegels 

De afgelopen anderhalve week zijn de kinderen van groep 7 / 8 rond 
geweest om zoveel mogelijk geld op te halen voor de 
Kinderpostzegelactie. Ondanks het feit dat ook net de Grote Club-actie 
geweest is, hebben de kinderen toch het enorme bedrag van 2559 
euro opgehaald. Dat is bijna 100 euro per leerling gemiddeld. We 
vieren dit altijd met een film en een lekkernij op de vrijdag voor de 
herfstvakantie. 

 
Voedingproject 

Deze afgelopen week zijn we begonnen met het project 
Voeding. Dit keer is het bijzonder, omdat we ook met 16 
verschillende opdrachtkaarten werken waarbij we op allerlei 
verschillende manieren met dit onderwerp om kunnen gaan. 
We kunnen leuke dingen schrijven ( bijvoorbeeld een rap), 
maar er kunnen ook veel dingen gemaakt worden ( bijv een 
kunstwerk over het spijsverteringsstelsel of een lekkere 
smoothie) 
 

 
Museumbezoek 

Donderdag 25 september zijn we naar het Wierdenmuseum 
geweest. We hadden ons via een aantal lessen voorbereid. In 
het museum hebben we eerst een informatieve film bekeken en 
gingen daarna met een aantal vragen in groepjes door het 
museum. De antwoorden op deze vragen hebben we aan elkaar 
verteld. Daarna gingen we naar de kerk waar we een aantal 
opdrachten moesten uitvoeren ( o.a. de hoogte van de 
afgegraven wierde meten) 

 


