
 

Nieuwsbrief 2 februari 2015 

Algemeen 

 
Koffieochtend 

Op vrijdagmorgen 23 januari heeft de koffieochtend plaats gevonden 
met als thema identiteit. We hebben deze morgen gesproken over o.a. 
de invulling van de levensbeschouwelijke lessen. In kleine 
discussiegroepen kwam o.a. de rol van de leerkracht naar boven. Ook 
is de vraag gesteld of de christelijke en openbare levo-lessen ook 
gezamenlijk kunnen gaan. Als laatste hebben we gesproken over de 
naam Samenwerkingsschool en wat dit inhoudt. Afgelopen donderdag 

kwamen we als team en identiteitscommissie bijeen, om deze vragen uit te werken tot een 
enquête. Deze ouderenquête ontvangt u over enige tijd!  
 

Nieuwe koffieochtend in maart! 

Na de voorjaarsvakantie staat een nieuwe koffieochtend gepland. Het doel van die morgen 
is om u in de gelegenheid te stellen met de directie in gesprek te gaan over de school. Dit 
kan om hele praktische zaken gaan, maar dit hoeft niet. 

 

Ereronde bij FC Groningen 

Een aantal van onze leerlingen mocht 
op zondag 25 januari tijdens de rust 
van FC Groningen – FC Utrecht 
samen met andere kampioensteams 
een ereronde lopen.  

Dit was heel leuk en bijzonder om 
mee te maken. Inmiddels heeft dit 
ook in de Ommelander Courant 
gestaan, maar in deze nieuwsbrief 
willen ook nog een impressie geven.  

Op de foto zijn van onze school te 
zien: Joachem, Niels, Sibren, Mattijs 
en Tim uit groep 3/4 en Thomas, 
Julio en Thijs uit groep 5/6. 

 

Christelijke Levo groep 3-4-5, een indruk van onze activiteiten 

Na de kerstvakantie zijn we begonnen met verhalen uit Marcus: Johannes de Doper doopte veel 
mensen, waaronder ook Jezus. Dopen is als vuile handen wassen: je wast je weer schoon. Een 
doopjurk, een fotoalbum en een waterwoordspin maakten deze les leuk. Om te begrijpen hoe en 
waarom Jezus vrienden maakte hebben we spellen gespeeld waarbij je zelf kunt uitproberen of 
het fijn is als iemand dicht bij je komt. Bij het verhaal over de uitdrijving van een boze geest 
hebben we een chaostekening gemaakt. Uit een boze krastekening kun je een prachtig gekleurd 
kunstwerk maken waar je helemaal vrolijk van wordt. 



 

Christelijke Levo groep 6-7-8, thema: Water 

Na de kerstvakantie hebben we het waterthema van Unicef  opgepakt als uitgangspunt voor de 
lessen. Uit het bijbels dagboekje “Hot news” nemen we onderwerpen die met water te maken 
hebben: Ismaël in de woestijn, zoals een hert verlangt naar water, levend water. Elk onderwerpje 
is voorzien van leuke actuele weetjes over water. Daarnaast maken de kinderen werkstukjes over 
wateronderwerpen naar keuze: dopen, oceaan, blue energy, de Jordaan. Bijbel en actualiteit 
worden zo mooi gecombineerd. 
 

Flessenactie Kinderspelweek 

Zaterdag 13/12 en 3/1 hebben we de eerste 2 flessenacties 
gehouden voor de Kinderspelweek. Dit heeft ca. 600 euro 
opgeleverd.  
We willen alle kinderen en hun ouders die mee hebben 
geholpen, hartelijk bedanken voor hun hulp.  

 
Zaterdag 7 maart houden we de volgende flessenactie. 

Als uw kind(eren) mee wil(len) helpen, bel dan even naar 
Ferdi Brik, tel: 06-18882527 of mail naar info@kswezinge.nl  
 
Het is ook fijn als ouders mee willen helpen. Vele handen 
maken licht werk. 
We beginnen om 13.00 uur en ontmoeten elkaar bij de 
ijsbaan. 
Tot dan! 

Met vriendelijke groet, het bestuur. 
Nanda, Petra, Jannie, Wim, Sander en Ferdi. 

 
 
 
Jarig  

Hiep hier hoera. In de maand februari zijn jarig: Irma, Daniëlle, Femke, Yara, 
Julian, Loris, Randy, Sophie en Abel. Van harte gefeliciteerd met jullie 
verjaardag!! 

 

 

Belangrijke data 

 13 februari - rapporten mee naar huis 
 17/19 februari - Contactmiddag/avond (uitnodiging volgt) 
 23 t/m 27 februari - Voorjaarsvakantie  
 6 maart – Koffieochtend (08.45 uur – 09.45 uur) 
 11 maart – Margemorgen (alle kinderen vrij) 
 3 april – Goede vrijdag 
 6 april – 2de Paasdag 
 4 t/m 15 mei - Meivakantie 

 

 



Groep 1 en 2 

‘Winter’ 

Vriezen en dooien. 
 

  
 
Tijdens de vorstdagen hebben we een proefje 
gedaan;       
Wat gebeurt er als we ’s morgens tijdens de 
vorst een bakje water buitenzetten?  
Hoe dik is het laagje ijs na 2 uren?  
We kwamen tot de ontdekking dat er een 
dun laagje ontstaat. Kun je dan al na 1 
nachtvorst op het ijs lopen? 

 
Winter Bibber bibber 

Luister naar het liedje op Youtube 

 
 
Borduren 

Groep 2 heeft warme wintertruien geborduurd. Daarna met gekleurd papier kleding erbij 
ontwerpen, uitknippen en opplakken. Dat geeft een mooi resultaat. 

                   
Groep 1  

Een patroon ontwerpen voor handschoenen. Uitknippen en opplakken.. 
Wat is de linkerhandschoen en welke de rechter?  

https://www.youtube.com/watch?v=00bAC3VDrJo


Kanjerles 

De kanjerlessen gingen de afgelopen periode over moedig zijn. Welke dingen vind je spannend 
om te doen? Sommige kinderen vinden het spannend om de eerste keer tijdens de zwemles in 
het diepe te springen, anderen ..om naar de wc te gaan terwijl er een spin op het plafond zit. 
Iets vertellen in de grote kring ..iemand iets vragen.. 
Wanneer ben je moedig? Als je iets durft te doen wat je spannend vind. 

    
 
We speelden blindemannetje; Wie durft er met de blinddoek om door de kring te lopen en dan 
voelen wie er tegenover je staat? In de kanjerkring leren we hoe we elkaar iets kunnen vragen of 
vertellen. De kinderen zitten tegenover elkaar en leren vragen stellen en antwoord geven.                                 
Het prentenboek: De moedhoed is voorgelezen. Daarna mochten de kinderen zelf een moedhoed 
vouwen.  
 
Letter van de week : O 
 
Thema: Vogels in de winter 

De komende tijd spelen en werken we hierover. De kinderen mogen spullen voor de kijktafel 
meenemen die betrekking hebben op dit onderwerp. 

Graag meenemen: 
plastic tasjes  

Wie heeft er een voedertafel of vogelhuisje die we mogen gebruiken tijdens ons thema 
vogels? 

 
 
Groep 3 en 4 
 
Stagiair 

Vanaf morgen vult meester Arno een deel van zijn stageperiode bij ons in. Het is de bedoeling 
dat hij elke dinsdag een aantal lessen geeft en daarnaast kinderen begeleidt bij verschillende 
activiteiten. We hopen dat Arno een fijne, leerzame tijd bij ons heeft. 
 

Cito-toetsen 

Alle cito-toetsen zijn inmiddels gemaakt en de resultaten zijn verwerkt in het 
leerlingvolgsysteem. Tijdens de oudercontactavond, waarvoor u binnenkort een uitnodiging 
ontvangt ,worden deze gegevens  met u besproken. 
 

Circuit 

Deze week starten we weer een circuitronde met als activiteiten onder meer borduren, 
schilderen, tekenen en bouwen met blokjes. 



Groep 5 en 6 
 
Nieuwsbespreking 

De nieuwsbesprekingen zijn afgerond. De kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan! De 
komende week starten we met eerste boekbespreking. Alle kinderen hebben informatie hierover 
mee naar huis gekregen. 
 

Groep 7 en 8 
 
Voorlichting Groene Lyceum door Jarno 

Jarno van Dijk is op dinsdag 20 januari bij ons in de klas 
geweest om voorlichting te geven over de gang van zaken in 
het eerste jaar van het Groene Lyceum in Winsum. Het was 
heel duidelijk en interessant voor deze groep.  

Zelf zitten ze ook in de roes van open dagen en schoolkeuzes. 
Jarno liet zien hoe het rooster er op hun school uitziet en hoe 
alles georganiseerd wordt.  

Opvallend was dat er veel leerwerk via de laptop gedaan wordt. 

 
 

Hannah en de voorleeswedstrijd 

Inmiddels is bekend dat Hannah op 18 februari mee gaat doen aan de voorronden van de 
voorleeswedstrijd. Voor die tijd gaat ze nog een paar keer oefenen voor onze eigen groep en met 
onze tips en tops gaat ze onze school vertegenwoordigen. Veel succes en veel plezier, Hannah! 
 

Levende machine bij Levo 

Bij de Levo-les bij meester Jaap hebben we vanuit de methode 
“Krachtbronnen” een levende machine ontworpen. Vanuit de 
gedachte dat we elkaar allemaal beïnvloeden moesten we zelf 
bewegingen bedenken die we ritmisch gingen uitvoeren. De 
bewegingen werden steeds aan elkaar doorgegeven waardoor 
het idee van een levende machine ging ontstaan. Eerst zonder 
muziek en na een poosje op muziek, waarbij je het ritme van 
de muziek in je bewegingen mee moest gaan nemen. Het was 
heel leuk om te doen. 
 

Groepsapp 

Een paar weken geleden liepen we er tegen aan dat er tussen de kinderen problemen ontstonden 
in het app-verkeer. In de klas hebben we het hier uitgebreid over gehad. We kwamen er wel 
achter hoe moeilijk het is om hier goede afspraken over te maken en je hier dan vervolgens ook 
weer aan te houden. Het moet een plek zijn waar je op een leuke en gezellige manier allerlei 
nieuwtjes met elkaar uit kunt wisselen en het moet geen plek worden waar ruzies met elkaar 
uitgevochten worden. Wat toch wel duidelijk werd, dat er behoefte was aan “controle” omdat dat 
met de leerlingen onderling toch steeds weer misliep. Uiteindelijk kwamen de leerlingen met het 
verzoek of ik ook mee zou willen doen aan deze groepsapp, zodat ik kon lezen wat er met elkaar 
besproken zou worden en zelf ook zo af en toe nieuwtjes voor de klas kon doorgeven. Dit werkt 
nu al een week of twee heel goed (ik heb al heel veel “hallo’s” en “hoi’s” voorbij zien komen). 


