
 

Nieuwsbrief 9 februari 2015 

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 proeven we dit 
schooljaar aan deze manier van werken. In  november hebben we het eerste thema uitgevoerd. 
Na de voorjaarsvakantie starten we met het tweede thema “Kunst”. Aan het einde van dit thema 
krijgt u een uitnodiging om al het gemaakte werk van de kinderen te bewonderen. 
 

Oudercontactmiddag/avond 

Deze week ontvangt u de uitnodiging voor de contactmiddag/avond. U kunt van te voren de 
werkschriften van de kinderen bekijken. Deze liggen ter inzage op het leerplein. Mocht er reden 
zijn voor een uitgebreider gesprek kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Een kopje thee of koffie 
staat voor u klaar in de keuken. 
 

Stagiaire 

In groep 5/6 en groep 1/2 komt iedere vrijdag Anouk Huizing stagelopen. Het gaat om een 
maatschappelijke stage. We wensen haar een hele leerzame tijd bij ons op school toe! 
 

Gevraagd 

Welke handige vader of moeder wil ons helpen met het “pimpen” van de IB-ruimte? 
 

Volleybalvereniging 

De volleybalvereniging Voklubol uit Oldehove is van plan, om bij voldoende 
belangstelling, op 28 februari a.s. een volleybalinstuif te organiseren voor de jeugd 
van 6 tot en met 13 jaar.  
In deze bijlage vindt u hier meer informatie over.  
 

Belangrijke data 

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

http://www.opwier.nl/bestanden/352264/2015-02-09-bijlage-volleybalinstuif.pdf


 
Even voorstellen 

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is 
Gerrit de Boer en ben sinds vorige week werkzaam als leerkracht 
op de maandag en dinsdag in de groepen 5 en 6. Ik ben pas 
afgestudeerd aan de Pabo in Assen. 32 jaar geleden ben ik 
geboren op Ameland als zoon van een schooldirecteur. Zo ben ik 
al op jonge leeftijd bekend geraakt met het werken als docent. 
Sinds 5 jaar ben ik woonachtig in de stad Groningen en werk 
naast het werk voor de klas ook als bedieningsmedewerker in een 
restaurant. Mijn doel is om volledig voor de klas te komen, zodat 
ik het werk in de horeca vaarwel kan zeggen. 
In de korte tijd dat ik bij 'Op Wier' werkzaam ben, heb ik mij 
ongelooflijk welkom gevoeld. Mede door de prettige 
groep kinderen waaraan ik les mag geven.  
Tijdens de contactmiddag/avond op dinsdag 17 februari zal ik 
aanwezig zijn. 
 

 

 

Groep 1 en 2 

Sneeuwpret 

  
 

Vorige week hebben we heerlijk in de 
sneeuw gespeeld. 

 

 

 

 

 

Vogels in de winter 

   De kinderen van groep 2 
gaan volgende week een  

 vogelvoederhuisje maken. 

Graag een schoon melkpak 
meegeven. 

    
 
Gratis af te halen  

I.v.m de aanschaf van een nieuwe ladenkast hebben we 26 brievenbakjes over. 
Wie belangstelling heeft mag ze komen ophalen. 



 
Even voorstellen 

Mijn naam is Laura Kaspers, ik ben 17 jaar en kom uit 
Oldehove. Ik volg de opleiding Onderwijs assistent aan 
het Noorderpoort in Groningen. Voor school ga ik stage 
lopen en daarom kom ik mee kijken in groep 1/2. Ik ben 
er op: dinsdag, woensdag en donderdag. Tot aan de 
zomervakantie. Ik heb er erg veel zin in en ik hoop hier 
veel te leren! 

Zoals bij ‘Algemeen’ ook staat vermeld, komt ook Anouk Huizing de komende maanden op 
vrijdag stagelopen. We wensen hen beide veel plezier in onze groep! 

 
Groep 3 en 4 
 

Geen nieuws dit keer. 
 

Groep 5 en 6 
 

Voor aardrijkskunde is groep 6 de afgelopen week gestart met de provincie Drenthe. Na de 
voorjaarsvakantie krijgen de kinderen hier een toets over. We gaan nog 1 keer het Topo spel 
spelen om daarna de toets op papier te maken. We oefenen dit vooraf met de kinderen. 

De komende vier dinsdagen heeft groep 5/6 gym tussen half drie en kwart over drie ’s middags. 
Meester Gerrit is om kwart over drie bij het gymlokaal aanwezig om de kinderen weer mee naar 
school te nemen. Kinderen die toestemming van hun ouders hebben, mogen vanaf het gymlokaal 
naar huis gaan. 

In de muziekles afgelopen week hebben we een carnavalslied geleerd. Dit lied kunt u ook vinden 
op www.123zing.nl  

 
 

http://www.123zing.nl/component/zoo/item/carnaval.html?tmpl=digiboard


 

Trek je feestkleding aan en doe maar mee 
De polonaise lopen wij met veel plezier! 
Van hier naar daar, van daar naar hier 
 
Dag meesters en dag juffen 
Nu even opgelet! 
Geen rekenen, geen tekenen 
Alleen maar dolle pret 
Dus kom nu maar en doe maar mee 
Dit vinden jullie top 
Wij leren jullie feesten 
Dus let maar even op 
 
Carnaval, hoera hoezee 
Trek je feestkleding aan en doe maar mee 
De polonaise lopen wij met veel plezier! 
Van hier naar daar, van daar naar hier 
 
Juf Carolien, heeft niet gezien 
Wat zij heeft opgezet 
En meester Piet, wie kent hem niet 
Heeft heel goed opgelet 
 

 Hij pakt een brokje uit zijn jas 
En geeft het aan de kat 
Die nietsvermoedend op het hoofd van Caroliene zat 
 
Carnaval, hoera hoezee 
Trek je feestkleding aan en doe maar mee 
De polonaise lopen wij met veel plezier! 
Van hier naar daar, van daar naar hier 
 
En meester Lex, kijkt heel perplex 
Wat ziet hij in zijn klas? 
Die Liselot, gedraagt zich zot 
Loopt niet goed in de pas 
Ze zet een stap te vroeg, o jee 
Dat was een beetje dom 
Want daarna viel de hele rij als domino-stenen om 
 
Carnaval, hoera hoezee 
Trek je feestkleding aan en doe maar mee 
De polonaise lopen wij met veel plezier! 
Van hier naar daar, van daar naar hier 
Van hier naar daar, van daar naar hier 
 

 

Groep 7 en 8 
 
Zaalvoetbal 

Op woensdag 11 maart gaan we weer meteen 
zaalvoetbalteam meedoen aan het noordelijk toernooi.  
Daarvoor gaan ook een aantal keren trainen.  

Dit zal gebeuren op dinsdag tussen de middag. Als uw kind 
voor deze training gevraagd is, betekent dat dat we om 
12.30 uur gaan trainen in de gymzaal.  
Als er thuis gegeten moet worden, moet dat dus snel. Daarom mogen de kinderen om 12 uur ook 
bij meester Jaap hun lunch eten. Dit zal op alle dinsdagen tot 11 maart zo zijn ( in totaal 4x). In 
verband met deze trainingen zullen de gymlessen van groep 7 / 8 aan het begin van de middag 
plaatsvinden en de lessen van groep 5 / 6 aan het eind van de middag. 
 



Levolessen over Boeddhisme 

Bij meester Jaap zijn we de afgelopen week begonnen met 
een lessenserie over Boeddhisme. We hebben eerst een 
Klokhuisaflevering over een Chinese tempel gezien. Tijdens 
het kijken moesten we rondom een tekening van een 
lotusbloem allerlei wetenswaardigheden van Boeddhisme 
schrijven  die we in het filmpje te weten kwamen. Dit hebben 
we besproken en daarna de lotusbloem, wat een belangrijk 
symbool is binnen deze stroming, gekleurd. 
Op vrijdag hebben we het verhaal over het leven van prins 
Siddharta met elkaar doorgelezen en besproken. 

 

Topo Wereld 

We hadden in onze groep te maken met het feit dat we via de computer geen mooie 
overzichtskaart hadden van de 100 belangrijke topografische namen van de wereld. De kaart 
waar we mee werkten was niet heel erg duidelijk. Esmee en haar moeder Marja hebben zich 
hierop gestort en een heel mooie overzichtelijke kaart gemaakt. Bedankt hiervoor. We gaan 
kijken of de resultaten op 19 februari net zo mooi zijn. 


