
 

Nieuwsbrief 8 december 2014 

Algemeen 

 
Sinterklaas 

Afgelopen vrijdag hebben we een fantastisch Sinterklaasfeest gevierd op onze school. We willen 
iedereen die deze ochtend tot groot succes heeft gemaakt heel hartelijk bedanken. De foto's van 
het Sinterklaasfeest zijn binnenkort te vinden op de website. 

 
Sint Maarten 

Fijn dat nagenoeg alle ouders aanwezig waren op de lampionnenoptocht. Wat hebben we genoten 
van alle mooie lampionnen en de prachtige liederen.  

 

 
Identiteit 

Dit schooljaar overleggen we als team en identiteitscommissie regelmatig over onze identiteit. 
Onder identiteit wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en 
handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs. 
Waar staan we nu? En waar willen we naar toe? Tijdens de vergaderingen hebben we gesproken 
over de kernwaarden van onze school. Deze zijn: respect, vertrouwen, openheid en 
gelijkwaardigheid. In de afgelopen vergadering hebben we nog een kernwaarde kunnen 
toevoegen namelijk; ten allen tijde gericht op samenwerking. Om deze kernwaarden goed in 
praktijk te kunnen laten brengen zijn herkenbaarheid en draagvlak nodig. Tijdens de vergadering 
zijn onderstaande vragen naar voren gekomen: 

1. Hoe kunnen we de kernwaarden zichtbaar maken? 
2. Hoe kunnen we zorgen voor meer openheid naar de ouders toe?  
3. We delen de levensbeschouwelijke lessen iedere keer op in openbaar en Christelijk. 

Willen we dat en zo ja waarom? 
4. Is er 1 effectieve methode die kan zorgen voor een doorgaande lijn in de lessen en die 

rekening houdt met beide identiteiten? 
5. Is er een verschil tussen samen zijn en samenwerken? 
6. Willen we ieder schooljaar opnieuw de keuze aanbieden voor christelijke 

levensbeschouwelijke lessen of openbare levensbeschouwelijke lessen? 
 



Op bovenstaande vragen hebben we nog geen concrete antwoorden gekregen. We nemen we het 
mee naar de volgende vergadering. Op dinsdag 9 december is de volgende vergadering gepland 
en gaat het team en de identiteitscommissie hier verder over praten.  

Op donderdag 29 januari is er een koffie ochtend van 10.00-11.15 uur gepland. U bent hierbij 
van harte uitgenodigd! Tijdens deze morgen kunt u onder het genot van een kopje koffie of 
thee als ouder meepraten over onze identiteit en bovenstaande vragen. 

 

Kanjertraining 

Het afgelopen jaar hebben de teamleden van Op Wier een cursus Kanjertraining gevolgd. Deze 
cursus is een training waarmee het pesten kan worden aangepakt en het zelfvertrouwen kan 
worden verbeterd. Op woensdag 11 maart 2015 staat de laatste training gepland. Op deze 
studiedag is uw kind vrij van school. 
 

Ouderbijdrage 

Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage voor dit schooljaar overgemaakt. We willen u erop 
attenderen dat zonder deze bijdrage extra activiteiten niet plaats kunnen vinden. Deze bijdrage is 
de vergoeding voor kosten van festiviteiten en/of activiteiten zoals; St Maarten, Sinterklaas, 
Kerst, Pasen en overige feesten. Hierbij nogmaals het verzoek om voor uiterlijk 1 januari de 
ouderbijdrage a 25 euro per kind over te maken op NL67RABO0318255170  
t.n.v. penningmeester Ouderraad Samenwerkingsschool Op Wier,  
o.v.v. Ouderbijdrage 2014-2015, de naam van uw kind en de groep. 

 
 
 
Jarig  

Hiep hier hoera. In de komende twee weken zijn jarig: Bas, Tim, Bram en Jade. We 
wensen jullie een hele fijne verjaardag toe!! 

 

Belangrijke data 

 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) 
 19 januari - Margedag (alle kinderen vrij) 
 29 januari - Koffieochtend voor ouders 
 11 maart - Margemorgen (alle kinderen vrij) 

 

 

Groep 1 en 2 

Sinterklaas 

De Sint is inmiddels weer vertrokken… hierbij nog een terugblik op de activiteiten in onze groep. 
Op verschillende manieren hebben we gespeeld, gewerkt en gezongen over Sint en Piet. 



 

 

 
Op 5 december… 

… was Sinterklaas in onze klas. Dit jaar nam Sint 3 pieten mee; de Hoofdpiet, de Sportpiet en de 
Zangpiet. Het was een hele gezellige ochtend. 

 



Alle kinderen zijn verwend met mooie cadeaus. Tot besluit dansten we samen met de Pieten, 
linkerbeen.. rechterbeen… 

Pietengym 

Donderdagmiddag hebben we o.l.v. Sander pietengym gehad in de gymzaal. We hebben Sander 
met een presentje bedankt voor de leuke les! 
 

Poppenkastvoorstelling 

Poppenkastvoorstelling gespeeld door Silly Puty.  

 

Kerst 

De komende weken werken we over kerst. We gaan oefenen voor de kerstvieringen en 
werkstukken maken die we tijdens het kerstfeest op woensdag 17 december gaan verkopen, ten 
bate van Unicef. Dit goede doel wordt in alle klassen onder de aandacht deze week.  

Graag meenemen deze week 

Aanstaande vrijdag maken we kerststukjes voor de kerstmarkt. Daarvoor hebben we bakjes, 
groen en kerstversiering nodig. Ieder kind moet in ieder geval 1 bakje meenemen. Extra groen 
en versierspullen is van harte welkom in onze groep. 
 

Groep 3 en 4 
 
Bezoek bibliotheek 

Op woensdag 7 januari brengen we weer een bezoek aan de bieb in Winsum. We vertrekken om 
9.10u en we zijn rond 10.45u weer terug op school.  

Welke ouders willen ons brengen en halen? Graag melden bij Fieneke. 

 
Sinterklaas 

Afgelopen vrijdag kwam Sint met drie Pieten ook bij ons op school. In de gem. ruimte zongen we 
de Pepernotensamba waarbij een aantal kinderen een ”Sambadansje” liet zien. In de klas lazen 
een paar kinderen een zelfbedacht verhaal voor en Sint en Piet moesten een paar raadsels 
oplossen. Ter afsluiting werd het lied “Hoor eens hoe de wind waait” onder begeleiding van 
triangel, handtrom en claves ten gehore gebracht. Nadat de Pieten voor elk kind een cadeautje 
uitdeelden moesten ze gauw verder naar de groepen 5 t/m 8. 
 



Weektaak 

Vorige week heeft groep 3 voor het eerst met een weektaak gewerkt. Per dag moeten bepaalde 
opdrachten (woorden lezen, computerlesje, Picollo) worden gemaakt en de kinderen zetten een 
kruisje wanneer het werk af is. Als alle opdrachten af zijn kan een keuzewerkje worden gedaan. 

 
Kerststukjes 

Binnenkort gaan we met iedereen een kerststukje maken. Zou u uw kind een geschikt bakje 
(met naam!) mee willen geven? 

   

Groep 5 en 6 
 
Oma’s tijd 

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema Oma’s tijd. We hebben toneelstukjes 
gemaakt, verlanglijstjes van vroeger en allerlei voorwerpen besproken. Het leek wel een museum 
in onze klas. Ouders bedankt voor alle materialen die we mochten bekijken en bespreken.  

 

Afgelopen dinsdag zijn we naar het Ot en Sien museum geweest. Tijdens deze morgen hebben 
we veel gehoord over de bekende buurtgenootjes Ot en Sien. We hebben ook een speurpuzzel-
tocht gedaan en oudhollandse spelletjes gespeeld. Het was een leuke en leerzame morgen.  
 

 



 
Kerstviering 

De komende twee weken gaan we oefenen voor de Kerstviering. We maken mooie knutsels die u 
tijdens de Kerstviering kunt kopen voor het goede doel. 
 

Groep 7 en 8 
 
Sinterklaas viering 

Nadat we in de gemeenschappelijke ruimte onze Engelse, Duitse, Groningse en Chinese versie 
van diverse Sinterklaasliedjes hadden laten horen, hebben we in de klas onze surprises 
uitgepakt. Iedereen had hele leuke gedichten gemaakt en surprises bedacht. Aan het eind van de 
ochtend kwam Sint bij ons in de klas en dat was heel gezellig. Hij ging met een paar kinderen in 
gesprek en hij bleek veel te weten van ons. Hij was zelfs benieuwd naar onze geheimen. Al met 
al een hele gezellige dag. 

 

Project Ontdekkingsreizen 

Het project Ontdekkingsreizen hebben we al afgesloten, maar deze week gaan we onder 
begeleiding van meester Arno een kompas/ontdekkingstocht maken door Ezinge. We krijgen een 
groot aantal foto’s mee, die we in de goede volgorde moeten zetten. Daarnaast moeten we nog 
een vijftal kernvragen beantwoorden. 


