
 

Nieuwsbrief 24 november 2014 

Algemeen 

 
Sinterklaas 

Op vrijdag 5 december verwachten we rond half negen Sint en een aantal Pieten bij ons op 
school. U bent van harte welkom om de intocht op het plein met ons mee te vieren. Daarna 
bieden verschillende kinderen uit alle groepen een programma aan met onder meer dansjes en 
liedjes. Vervolgens brengen de Sint en zijn gevolg een bezoek aan alle groepen.  
Rond 11.30 uur zwaaien we Sinterklaas en de Pieten uit. De kinderen krijgen deze ochtend iets te 
drinken en wat lekkers, maar u kunt uw kind natuurlijk wel fruit meegeven. Groep 1 t/m 4 is om 
12.00 uur vrij. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 eten om 12.00 uur pannenkoeken in de klas. 
Voor drinken wordt ook gezorgd. Ze blijven tussen de middag dus op school.  

Mocht uw kind liever geen pannenkoeken eten wilt u dan een lunchpakketje 
meegeven? Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij. 

Op maandag 1 december mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen zetten  
in de klas. We hopen dat de Pieten tijd hebben om ze te vullen. Vrijdag of uiterlijk 
maandagochtend  kunnen de schoenen mee naar school worden genomen. 

 

 

 
 



Kerstviering 

Woensdagavond 17 december vanaf 18.30.u. vieren we samen met ouders  
het kerstfeest op school en in de kerk. 

In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover. 

 
Belangrijke data 

 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 
 2 december bezoek Ot en Sien museum (groep 5 en 6) 
 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) 
 11 maart Margemorgen (alle kinderen vrij) 

 
 
 
Jarig  

Hiep hier hoera. In de komende twee weken zijn jarig: Elin, Denniz, Sean en 
Joachem. We wensen jullie een hele fijne verjaardag toe!! 

 

Bericht bestuur Kinderspelweek 

Volgend jaar gaan wij weer een kinderspelweek organiseren. We gaan weer hutten bouwen, 
spelletjes doen en nog heel veel meer. 

Maar voordat het zover is, willen we jullie vragen om ons te helpen met het verzamelen van lege 
flessen. We gaan dat doen op zaterdag 13 december. 

Als jullie mee willen lopen, laat dan je ouders even bellen naar Sander Burgler, telefoonnummer 
06-20368813 of mailen naar mailto:info@kswezinge.nl. Natuurlijk is het ook fijn als jullie ouders 
mee willen helpen. Zo kunnen we veel flessen en/of witte lakens/stof inzamelen voor de 
kinderspelweek. 

We beginnen om 11.00 uur en ontmoeten elkaar bij de ijsbaan. 

Tot dan. 

Met vriendelijke groet, Bestuur KSW Ezinge 
 
Nanda Raven 
Petra Raven 
Jannie Nijholt 
Wim Douwsma 
Sander Burgler 
Ferdi Brik 

 

 



Groep 1 en 2 

Thema “Huis” 

Vorige week hebben we het thema “Huis “afgerond. 

1: Van welke materialen wordt een huis gebouwd? We hebben geleerd dat een huis uit wel 
20.000 bakstenen kan bestaan. Die bakstenen worden gemaakt van klei. Verschillende 
materialen hebben we benoemd en bekeken. 

 

2: Hoe is de indeling van je huis? In wat voor soort huis woon je? Wat is je adres? 
3: Wat is je liefste plekje in huis? 
Met o.a. deze vragen zijn we deze weken spelenderwijs en creatief bezig geweest. 



We hebben deze liedjes geleerd: Opa bakkebaard, In Amsterdam daar staat een huis, In Holland 
staat een huis. Marte, Gerjanne en Daniëlle hebben hun poppenhuis meegenomen. Er is met veel 
plezier mee gespeeld door verschillende kinderen. 
 

Letter van de week = P  

 

Nieuwe leerling 

Elin Mol is nu 4 jaar en komt bij ons in de groep. Veel plezier Elin! 

 

Belangrijke data 

Poppenkastvoorstelling  
Donderdagmiddag 27 november kijken we samen met groep 3 en 4  in de gemeenschapsruimte 
naar een Sinterklaasverhaal gespeeld door: Silly Puty (Erna van de BSO en Wil Feddema, gitaar).  

Er is deze middag geen gym. 

De kinderen kunnen gewoon bij school worden opgehaald. (Aan het eind van de middag is er een 
invalleerkracht in de groep wegens een  bespreking.) 
 
Schoen zetten 
Maandag 1 dec. mogen de kinderen hun schoen meenemen naar 
school. Misschien komt Piet nog even langs. 
  
Wel gym 
Donderdagmiddag 4 dec is er wel gymnastiek. Sander Burgler, de 
vader van Sean en Denniz  geeft dan Pietengym. 
  
Sint op school 
Vrijdag 5 dec vieren we het Sinterklaasfeest op school. We verwachten Sint om 8.30. We blijven 
dan eerst buiten om Sint te verwelkomen. Ouders kunnen daar bij zijn. 
 
Alvast verzamelen 
Groep 2 gaat in de week voor kerst (woe 17 dec)  kerststukjes  maken. Graag alvast mooie 
bakjes, versiering, kaarsen en groen verzamelen. Het hoeft nog niet worden meegenomen naar 
school gezien de beperkte opbergruimte die we hebben. 
 

Groep 3 en 4 
 
Project (Vier Keer Wijzer) 

De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt over De tandarts en De dokter. 
We hebben het gehad over allerlei woorden en voorwerpen (o.a. stethoscoop, 
otoscoop) die met dit thema te maken hebben.  

En ook vragen als “wanneer heb je koorts?”  “hoe komt het dat je ziek wordt?” en 
“hoe moet je je tanden poetsen?” kwamen aan de orde. De kinderen hebben 
elkaar gemeten, gewogen en bij elkaar de temperatuur opgenomen.  
Deze week ronden we het project af.  

 

 



 
 Gastles 

Vorige woensdag kwam de oma van Storm bij ons in de klas. Ze vertelde over “wat is geluk” en 
las een prachtig verhaal voor over een kaketoe die er achter kwam dat het fijn is dat je kunt 
vertrouwen op je vrienden. De kinderen tekenden een kaketoe en mochten die versieren met 
echte veren. Tot slot zongen we een aantal liedjes uit “de oude doos”.(o.a.Roodborstje Tikt en 
Advocaatje ging op reis). Oma Els nogmaals bedankt voor deze leuke les 
 

Gymles 

In verband met de Poppenkastvoorstelling voor groep 1 t/m/ 4  komt de gymles van aanstaande 
donderdagmiddag te vervallen. Op donderdagmiddag 4 december geeft de vader van Sean en 
Denniz een Free Running gymles in het kader van Sinterklaas. 
                                

Groep 5 en 6 
 
Oma’s tijd 

Wat hebben we de afgelopen twee weken al veel geleerd over Oma’s tijd. Onze klas lijkt wel een 
museum met al die bijzondere voorwerpen van vroeger. De kinderen kunnen hier ook prachtig 
over vertellen. Op maandag 24 november komt de opa van Martijn in onze klas vertellen over het 
boerenleven van vroeger. De oma van Thomas heeft afgelopen vrijdag in onze klas verteld over 
haar schooltijd en de spelletjes die zij vroeger speelde. 

Op dinsdagmorgen 2 december gaan we een bezoek brengen aan het Ot en Sien museum in 
Surhuisterveen. We vertrekken om 08.35 uur en zijn om 12.00 uur weer op school. We krijgen in 
het museum een rondleiding en doen een puzzeltocht.  

We zijn nog op zoek naar ouders die deze morgen willen rijden en een groepje willen 
begeleiden. Graag opgeven bij juf Rijanne. 

 

Groep 7 en 8 
 
Levo: kinderrechten 

Tijdens de levoles van donderdag 20 november hebben we 
extra aandacht besteed aan de kinderrechten, omdat het op die 
dag “De dag van de kinderrechten“ was. We kwamen al 
brainstormend al op heel veel rechten uit die we kenden en we 
kwamen ook wel tot de conclusie dat we er hier heel goed mee 
bedeeld zijn.  
In de komende lessen gaan we ook werken aan eigengemaakte 
voorwerpen, die we te koop aan kunnen bieden op de 
kerstviering. Dit zal ten goede komen aan Unicef. 
 

Project Ontdekkingsreizen 

We gaan nu alweer onze derde week van het project in. De kinderen zijn elke keer heel 
gemotiveerd aan het werk met de kaarten bij het project. Zo worden er diverse Behouden 
Huyzen gebouwd. Onder andere een grote stevige op het plein, die door de andere kinderen ook 
regelmatig als hut gebruikt wordt. Mark en Roemer hebben een mooie powerpointpresentatie 
gegeven over walvisvaart en een aantal meisjes hebben een vrouwelijk versie gemaakt van “Al 
die willen te kaap’ren varen”. 
Deze week gaan we het project afronden. Via een quiz (o.a. een spel dat door Ida is ontworpen) 



en een kompastocht door Ezinge (die door Ivar, Daniëlle en Robert gemaakt is) gaan we kijken of 
we vijf centrale vragen van dit project goed kunnen beantwoorden. 
 

Mediawijsheid 

De komende week is het ook de week van de mediawijsheid. We gaan via “Mediamovies” en onze 
Kanjerlessen werken aan onderwerpen als cyberpesten en informatie via het internet. Aan de ene 
kant is het super aantrekkelijk om er bezig te zijn, maar aan de andere kant loeren er ook veel 
“gevaren”. Hoe kun je hier nu zo goed mogelijk mee omgaan. Via 10 uitzendingen van School-tv 
van Mr. Right proberen we “the right way” om te gaan met internet. 


