
 

Nieuwsbrief 10 november 2014 

Algemeen 

 
Vier keer wijzer 

Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich 
zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te 
kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle 
kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten 
houden. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind 
op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een 
passende manier aan te bieden. Onder begeleiding van Marco Bastmeijer gaan we dit schooljaar 
proeven aan deze manier van werken. In de eerste bijeenkomst op 10 september hebben we 
uitleg gekregen over de acht intelligenties en op welke manier we hiermee kunnen werken. 
Tijdens de marge dag van 6 oktober zijn we aan de slag gegaan en hebben we een thema 
uitgewerkt. In de tweede week van november gaan we in alle groepen aan het werk. De kinderen 
van de bovenbouw zijn stiekem al een beetje begonnen. Dit kunt u zien aan de doe kaarten die in 
de klas hangen en aan de themamuur waar we samen met de kinderen leerdoelen hebben 
vastgesteld. 

 
Wijziging ochtendpauze 

Vanaf deze week worden de ochtendpauzes anders ingedeeld. De reden is om meer rust op het 
plein te krijgen. In dit rooster heeft de groepsleerkracht altijd pleinwacht en zijn er dus 
regelmatig twee leerkrachten i.p.v. 1 één leerkracht op het plein te vinden. Iedere groep krijgt 
een bak met buitenspelmateriaal. Samen met de kinderen gaan we deze materialen uitzoeken. 

     

Ma  10.10 – 10.25  5 / 6 + 3 / 4 

  10.30 – 10.45  7 / 8  

  10.50   1 / 2 

     

Di  10.15 – 10.30   5 / 6  

  10.35 – 10.50  7 / 8 + 3 / 4 

  10.50  1 / 2 

     

Woe  10.10 – 10.25  5 / 6 + 3 / 4 

  10.30 – 10.45  7 / 8 +  2 

     

Don  10.15 – 10.30   3 / 4 + 5 / 6 

  10.35 – 10.50  7 / 8 + 1 / 2 

     

Vrij  10.10 – 10.25  5 / 6 + 3 / 4 

  10.30 – 10.45  7 / 8 

  10.50  1 / 2 
 



 
 
Gym 

Sander Burgler heeft een aantal lessen Free Running voor onze school gegeven. Op donderdag 4 
december geeft hij de laatste lessen. Sander heel erg bedankt!  

 
Wie helpt met de seizoenstafel? 

Gevraagd: We zijn op zoek naar een creatieve vader of moeder, opa of 
oma die regelmatig voor onze gemeenschappelijke ruimte een 
seizoenstafel kan maken. 

 
Ouderraadslid gezocht 

Gevraagd: Er is momenteel een vacature vrij in de ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders 
van school die het team ondersteunen bij allerlei activiteiten. Zij organiseren samen met het 
team de feesten op school zoals het Sinterklaasfeest. Daarnaast ondersteunt de OR bij 
ouderavonden op school door o.a. koffie/thee en stoelen klaar te zetten.  
De ouderraad doet niet alles zelf. Voor bepaalde taken wordt hulp gevraagd van andere ouders. 
Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij Miranda Wilbords miranda@its-dsign.nl 

 
Sint Maarten 

Denkt u aan de optocht vandaag in onze school om 17.00 uur? 
U bent van harte welkom! 

  
Sinterklaasvoorstelling 

Op donderdag 27 november speelt Poppentheater Silly Putty de Sinterklaas-voorstelling 'Dank je 
Petronella' Het is een verhaal over een gemene pepernotenhandelaar die Sinterklaas dwars zit. 
Gelukkig is Petronella stiekem uit Spanje meegekomen. Samen met de kinderen weet zij de 
problemen op te lossen en kan Sinterklaas weer blij zijn verjaardag vieren. 

 
Leesboeken 

Vorige week zijn alle leesboeken opnieuw gecodeerd volgens een systeem dat ook in de 
bibliotheken wordt gehanteerd (M4=medio groep 4  E6= eind groep 6 ,etc.) Fijn dat we hierbij 
hulp kregen van een paar ouders. Boeken die gedateerd of beschadigd waren hebben we 
vervangen door boeken die de kinderen van groep 4 t/m 8 op een “verlanglijst” hadden gezet.  

 
Belangrijke data 

 10 november Sint Maarten optocht (17.00 uur) 
 25 en 27 november contactmiddag/avond  
 27 november onderwijsmarkt voor ouders en kinderen van groep 8 
 27 november Sinterklaaspoppenspel voor de groepen 1 t/m 4 om 14.00 uur in school 
 5 december Sinterklaasfeest (Continue rooster tot 14.00 uur voor de bovenbouw) 
 17 december Kerstviering 
 18 december De lessen starten om half tien (indien u geen opvang heeft, wordt hiervoor 

gezorgd op school vanaf half negen) 
 19 december Margemiddag (alle kinderen vrij) 
 21 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

 
 



 
 
Jarig in november 

Hiep hier hoera. In de maand november zijn jarig: Joris, Lieke, Rick, Rowan, 
Yardi, Elin, Denniz en Sean. We wensen jullie een hele fijne verjaardag toe!! 

 

Levo thema “feest” 

Het kinderboekenweekthema “feest” leent zich bij uitstek voor de levolessen. Er zijn zoveel 
gelegenheden om iets te vieren dat je met dit thema gemakkelijk een jaar lang alle lessen kunt 
vullen. In een gezamenlijke startles van de christelijke en de openbare levogroepen is een 
feesthuis gemaakt. Alle kinderen van alle groepen hebben op bouwstenen en dakpannen hun 
leukste feest getekend. Zo ontstond een huis vol feesten: verjaardagen, Sinterklaas, Kerst, 
Pasen, Halloween enz. Het huis in de gemeenschapsruimte werd versierd met vlaggetjes. Het 
resultaat ziet u op de foto. Hoe het verder ging leest u bij de groepsinfo. 

 

Groep 3/4/5 christelijke levo thema “feest” 

Na de startles hebben we ons afgevraagd waarom we feest vieren, 
hoe we dat doen en wat een feest tot een echt feest maakt. Ook in 
de kerk kun je vieren: de kerkdienst, het avondmaal, het huwelijk, 
de doop, Kerst, Pasen en je kunt er gedenken. Uit de Bijbel zijn de 
feestverhalen verteld van de bruiloft in Kana, van Zacheüs die 
Jezus onverwacht op bezoek kreeg en van de rijke man die met 
alle arme mensen uit de buurt het mooiste feest ooit vierde nadat 
zijn rijke vrienden het lieten afweten. En natuurlijk is er gezongen, 
gedanst, naar kunst gekeken en zijn er mooie werkjes gemaakt. 

 

 
Groep 6/7/8 christelijke levo thema “feest” 

Na de startles zijn er vierkalenders gemaakt: algemeen, christelijk, Joods, Islamitisch en 
Hindoeïstisch. Daarna is naar keuze per tweetal een onderwerp nader uitgewerkt en is daarvan 
een korte presentatie gegeven aan de rest van de groep. Halloween, Bokbierfeest, Allerheiligen 
en Allerzielen, Simchat thora kwamen voorbij.  

Zo ontdekken de kinderen dat er in alle religies maar ook daarbuiten veel fijne feesten te vieren 
zijn en hoe zinvol een mooie herdenking is. Naar aanleiding van de klokhuisfilm “Hindoeïstische 
bruiloft” zijn prachtige met mehndi-patronen versierde handen gemaakt. Met Simchat Thora 
worden Joodse boekrollen feestelijk versierd. 
 

 



Kinderen en sociale media 

Op 22 oktober zat "de kuil" in obs De 9 Wieken bomvol met 
leerkrachten en ouders. De ouderraden van Op Wier 
(Ezinge), de Kromme Akkers (Garnwerd) en De 9 Wieken en 
de Tiggeldobbe hadden een gezamenlijke informatieve 
ouderavond georganiseerd. Hiervoor hadden ze gecertificeerd 
media coach Marja Terpstra van Parto Preni uitgenodigd. Zij 
nam de zaal bij de hand en leidde ze door het landschap met 
ongekende mogelijkheden op het gebied van sociale media 
en internet.  

Mogelijkheden die kinderen vaak al lang kennen en 
toepassen en waar vele aanwezigen nog nooit van hadden 
gehoord. Dat werd overigens nog eens bevestigd door de 
aanwezige kinderen. Uiteraard kwam ook een aantal gevaren 
zoals grooming voorbij. In kleine groepen was dit onder 
anderen ook onderwerp van gesprek.  

Echter het accent lag op de ongekende mogelijkheden, het 
plezier en het wegnemen van een aantal vooroordelen. Marja 
sloot de boeiende avond af met een paar tips voor ouders en leerkrachten; kijk af en toe mee 
met je kind, maak zelf een account aan en doe mee aan een online activiteit. Als ouder weet je 
dan hoe zaken werken en je kunt er met je kind over praten. Maak ook afspraken, net als in de 
echte wereld, wat je wel en niet doet op het internet. En tot slot, vraag bijvoorbeeld tijdens het 
eten of bij de thee ook -naast hoe het was op school of bij de sportclub- eens hoe het was op het 
internet. “Heb je nog leuke dingen gedaan. En hoe ging het?” 

Want internet en social media maken deel uit van ons dagelijks leven. Kinderen (en ook ouders) 
beleven daar van alles op en ook die belevenissen zijn leuk om te delen. Ook kunnen ze helpen 
om een weg te vinden in deze (soms) complexe virtuele wereld.  

 

Groep 1 en 2 

Nieuwe leerlingen 

Rowin Pettinga en Joris Meijer, 4 jaar geworden, zijn in groep 1 gekomen. We wensen hen een 
fijne tijd op onze school !! 

Elin Mol, Anne Dijkstra en Sanne Salari gaan de komende tijd regelmatig een dagdeel meelopen, 
een kijkje nemen en meedoen in onze groep. Ook hen wensen we veel plezier! 
Groep 1 en 2 bestaat, met de kinderen die meelopen meegeteld, nu uit 26 kinderen; 11 jongens 
en 15 meisjes, een gezellige betrokken groep. 

 

Sint Maarten 

Alle kinderen hebben een mooie lampion 
gemaakt! Maandag 10 november vieren we het 
feest op school. 

                  

 

 
 



 
 
 
 
Thema “Huis” 

Deze week zijn we gestart met ons nieuwe thema : “Huis” 
We hebben 3 vragen bedacht: 

1. Van welke materialen wordt een huis gebouwd 
2. Hoe is de indeling van mijn huis 
3. Wat vind ik de fijnste plek in huis 

 
In de laatste week van het thema willen we weten wat we hebben geleerd. 

 

In de Schoolstraat zijn nieuwe huizen gebouwd, we hebben het bouwproces goed kunnen volgen. 
Regelmatig keken we vanachter het hek hoe de hijskraan bezig was materiaal te verplaatsen, en 
hoe de huizen vanaf het fundament werden opgebouwd. 

Woensdag mocht groep 2 een praatje maken met een aantal bouwlieden, de stratenmaker, de 
stukadoor, de schilder, iemand van de planning.. allerlei vragen konden we stellen en werden 
beantwoord. 

Als verrassing mochten we kijken in 1 van de huizen. We zagen waar de stroomdraden liepen, de 
buis voor de wc, t.v. kabels, de plek waar de keuken komt en meer… 

 

In de klas zijn we zelf ook aan het werk gegaan. De lessen zijn gemaakt op basis van 4x wijzer, 
waar elders in deze nieuwsbrief meer informatie over vermeld staat. Een klein overzicht van een 
aantal activiteiten a.d.h.v. foto’s. 



 

 
Leuke gymles 

Voor de tweede keer hadden we vorige week donderdag een bijzondere gymles onder leiding van 
Sander Burgler, de vader van Denniz en Sean. 

   

De hele gymzaal was gevuld met toestellen waar we overheen en onderdoor konden gaan en 
klimmen. Met muziek erbij was helemaal geweldig. Alle kinderen deden goed mee, ook de 
kinderen die het eerst toch wel heel spannend vonden.. 
We hebben Sander bedankt voor de leuke les! 

Maandagmiddag 10 november is er geen gymnastiek i.v.m het oefenen voor de Sint Maarten 
viering. 

 

Poppenhuis te leen? 

Wie heeft thuis een poppenhuis met inventaris die we deze periode mogen gebruiken? 

 
 

Groep 3 en 4 
 
VLL 

Juf Inge (IB-er) heeft vorige week de Herfstsignalering in groep 3 afgenomen. Aan de hand van 
deze toets wordt bekeken of de kinderen letters en woorden die de afgelopen Kernen zijn 
aangeboden worden beheerst. Fijn dat alle kinderen deze toets op een voldoende tot ruim 
voldoende niveau hebben gemaakt.  

We zijn vorige week gestart met Kern 4 waarbij de volgende letters worden geleerd: h (huis) w 
(weg) o (bos) a (tak) en u (hut). 
 

Gastles 

Op woensdag 19 november geeft de oma van Storm een muziekles (met 
begeleiding van een gitaar) in onze groep. We zingen dan liedjes en 
luisteren naar grappige verhaaltjes. Dat wordt vast heel gezellig.  

 
Sint Maarten 

Vrijdag zijn alle lampionnen afgemaakt. Bij de afwerking hebben we hulp gehad van verschillende 
ouders. Hartelijk dank daarvoor! 



 
Project 

Voor ons project “De tandarts en de dokter” hebben veel kinderen materiaal 
mee naar school genomen. Voorlopig hebben we genoeg om te kunnen 
starten. 
 

Tafels 

In groep 4 hebben we de tafel van 10 , 2 en 5 geleerd. Een aantal kinderen moet nog even flink 
oefenen (ook thuis) om snel het juiste antwoord op de keersom te kunnen geven. 

 

Groep 5 en 6 
 
Oma’s tijd 

De komende weken gaan we op proef thematisch werken volgens vier keer wijzer. We 
behandelen het geschiedenisthema Oma’s tijd. Samen met de kinderen stellen we vijf doelen 
vast die we gaan leren. De kinderen kiezen doe kaarten en gaan deze opdrachten uitvoeren. Ook 
brengen we een bezoek aan het Openluchtmuseum Het Hooge Land. De datum voor dit uitstapje 
is nog niet bekend. U krijgt hier binnenkort meer informatie over.  

Spullen uit oma’s tijd gevraagd 
Wij zijn op zoek naar voorwerpen zoals; oude boeken, spelletjes, voorwerpen of speelgoed uit 
Oma’s tijd. Heeft u thuis of in uw omgeving voorwerpen hiervan? Dan willen wij ze graag 
lenen!  

 

Opa of oma vertelt 
Gevraagd: Wij zijn op zoek naar een opa of oma die heel goed kan vertellen over vroeger? 
Kent u iemand? Laat het ons weten! 

 

Groep 7 en 8 
 
 
Mediamatching 

Op vrijdagmiddag 31 oktober hebben we met onze 
groep het Mediamatching game gespeeld. Dit 
gebeurde onder leiding van Inger van Til van 
Cultuurclick Groningen. Mediamatching is een spel 
waarbij allerlei media-vaardigheden ingezet moeten 
worden. In groepjes van drie leerlingen gingen we 
hier mee aan de slag. We moesten op zoek gaan 
naar een schip dat uit de koers was geraakt. Als 
kapitein, als journalist, als stuurman of als matroos 
moesten we opdrachten uitvoeren, waarna we de 
informatie in de klas aan elkaar gingen doorspelen. 
Al met al heel leuk en leerzaam en een mooi 
voorproefje van het spel Mediamasters, dat we eind 
van deze maand gaan spelen. 
 



Levo 

Met de Levogroep hebben we op donderdag 6 november aandacht besteed aan Sint Maarten. We 
kenden het verhaal van Sint Maarten eigenlijk allemaal wel redelijk, maar hebben dit eerst nog 
met elkaar doorgenomen. Daarna vertelde meester Jaap het verhaal “De gelukkige prins” en wij 
moesten op zoek gaan naar de overeenkomsten met het verhaal van Sint Maarten. Uiteindelijk 
was het duidelijk dat het ging om delen met anderen op het moment dat we iets kunnen missen.  
 

Project Ontdekkingsreizigers 

In de komende week gaan we met onze groep beginnen aan het project “Ontdekkingsreizigers”.  
Hierbij gaan we ook een echt begin maken met het werken met meervoudige intelligentie. In het 
project Voeding hebben we dit ook al een beetje gedaan, maar dit project is door Marco 
Bastmeijer ontworpen en dat is in Nederland de promotor van meervoudige intelligentie.  
In zo’n project zijn er vijf belangrijke vragen bedacht die door de leerlingen aan het eind van het 
project goed beantwoord kunnen worden.  

Deze vragen worden met elkaar doorgenomen en daar zijn een aantal instructielessen aan 
gekoppeld. Het grootste deel van de tijd werken we echter aan opdrachten die gekoppeld zijn 
aan acht intelligenties (taal, getal, ik, samen, kijk, doe, muziek, natuur). Deze opdrachten mogen 
worden gekozen door de leerlingen en het kan zijn dat ze hier langere tijd aan gaan werken (en 
hopelijk heel gemotiveerd). 

We werken dus niet allemaal aan dezelfde opdrachten , maar uiteindelijk willen we wel op 
hetzelfde doel uitkomen. Een van de manieren die hiervoor ingezet wordt is digitaal. Via het 
programma “Linoit” kunnen we allemaal vanuit school, maar ook vanuit thuis, inloggen op deze 
site en hier zijn we canvasborden waarop we informatie kunnen lezen en bekijken, maar we ook 
allemaal informatie aan kunnen toevoegen. In school hebben we duidelijke afspraken gemaakt 
waar deze toevoegingen aan moeten voldoen. Een ultieme media-oefening dus, maar ook een 
mooie gelegenheid om te kijken hoe de samenwerking tussen thuis en school gestimuleerd kan 
worden. Dit is ook een beetje een nieuwe digitale ontdekkingsreis. 
 

Tableaux 

Afgelopen vrijdag hebben we met drama 
gewerkt met “Tableaux”. Een tableau is een 
stilstaand beeld die door een groepje 
kinderen zodanig samengesteld wordt, dat 
de kijkers goed kunnen zien wat hier mee 
bedoeld wordt. Bij ons in de groep doen we 
dat dan via het maken van drie foto’s.  
 
In deze drie foto’s moet een korte 
verhaallijn te zien zijn. Je moet dus goed 
nadenken over hoe je met elkaar opgesteld 
staat, hoe je doorwisselt naar de volgende 
foto, hoe je werkt met mimiek en 
bewegingen. Het was erg leuk en de foto’s 
waren heel duidelijk. 

.  


