
 

Nieuwsbrief 9 maart 2015 

Algemeen 

 
Kunstwerken bewonderen 

De komende drie weken zijn projectweken met als thema Kunst. In alle groepen worden aan 
diverse “Kunst” onderwerpen gewerkt. Op donderdag 26 maart tussen 17.00 – 19.00 uur is er 
een inloopmiddag/avond voor alle ouders en belangstellenden. U kunt dan het gemaakte werk 
van uw kinderen bewonderen. Er zijn kunstenaars uit de omgeving op school aan het werk en de 
kinderen mogen die middag/avond zelf ook nog aan de slag gaan. 
 

Voorleeswedstrijd 

Op 18 februari jl. nam onze leerling 
Hannah van der Schaaf deel aan de 
regionale voorleeswedstrijd in Baflo.  

Dertien lezers wilden graag als winnaar 
naar de halve finale in Groningen. Het is 
Hannah gelukt!  

Knap gedaan hoor! Van harte 
gefeliciteerd. 
 
 

 

Workshop “Hoorspel” voor groep 1 t/m 4 

Naar aanleiding van de voorstelling “Vuurtorenwacht” van Het Houten Huis 
,die groep 1 t/m 4 dinsdag in De Blauwe Schuit in Winsum gaat bekijken, 
worden er met de groepen 1 / 2 en 3 / 4 afzonderlijk op vrijdag 13 maart 
workshops georganiseerd, die uitmonden in een hoorspel door de groep 
zelf.  
Deze lessen worden gegeven door studenten van de Hogeschool 
Leeuwarden en horen bij het educatieve programma van Het Houten Huis. 

 

 
 
Jarig  

Hiep hier hoera. Deze maand zijn jarig: Jon, Colinda, Noor, Boris en Daniëlle. Van 
harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

 
 

 
Belangrijke data 

 10 maart - Open dag (08.30 – 18.30 uur) 
 11 maart - Margemorgen (alle kinderen vrij) 
 26 maart - inloopmiddag/avond (17.00 – 19.00 uur) 
 2 april - Paasviering 



 3 april - Goede vrijdag (alle kinderen vrij) 
 6 april - 2e Paasdag (alle kinderen vrij) 
 21 t/m 23 april - centrale eindtoets groep 8 
 4 t/m 15 mei - meivakantie 
 19 mei - sportdag 
 21 mei - schoolreis groep 3/4 
 25 mei - 2e Pinksterdag 
 28 mei - schoolreis groep 1/2 en groep 5/6 
 8 t/m 10 juni - schoolkamp groep 7/8 

 
 

Groep 1 en 2 

Kunst 

Vorige week zijn we begonnen met ons nieuwe thema 
waar we de komende weken school-breed aan werken. 
Kunst.. wat is dat? Waar kunnen we dat vinden? Is het 
mooi of niet mooi? Dit zijn o.a. de vragen waar we ons 
mee bezig houden. 

Ter kennismaking heeft groep 2 woensdag 4 maart 
een bezoek gebracht aan  museum Wierdenland.  
Daar presenteren 9 kunstenaars uit de regio ( route 
99) hun werk.  We zagen daar verschillende vormen 
en materialen uit de beeldende kunst.  

We keken goed: waar is het van gemaakt? Wat is het? Vind ik het mooi? Waarom vind ik het 
mooi of niet mooi? 

 

Tot besluit mochten we van natuurmateriaal zelf een kunstwerk maken. Dat was mooi om te 
doen en de resultaten zijn prachtig! 

 



 

Ook in de klas zijn we bezig met het maken van werkstukken voor de 
eindpresentatie. Vorige week lag het accent op het maken van 
zelfportretten.  
 

 
 
 

 

 
Mooie dingen doos 

Ieder kind gaat de komende tijd een eigen “mooie dingen doos” maken. Een soort minimuseum.. 
De doos wordt omgebouwd tot een soort kijkkastje waar mooie spulletjes in kunnen worden 
gepresenteerd. De inhoud dat kan van alles zijn.. als het maar in de doos past. Te denken valt 
aan: natuurmateriaal zoals stenen, schelpen, veertjes.. Maar ook plaatjes, beeldjes… 
speelgoedje.. alles mag..  

Belangrijk is dat de kinderen zelf de keus maken wat ze mooi vinden, wat bij hen past. Tijdens de 
eindpresentatie bekijken we elkaars dozen. We zijn heel benieuwd! 

Opdracht en meenemen: 
Deze week graag een (schoenen)doos meenemen. 
De komende tijd nadenken en meenemen wat er in de doos gaat. 

 

Onderbroekjes 

We zijn bijna door onze reserve onderbroekjes heen. Wie heeft er een paar over die we op 
school kunnen gebruiken? 

Groep 3 en 4 
 
Kunst 

Deze week beginnen we met het project ‘Kunst’  waarbij  de nadruk ligt op de schilderkunst. We 
leren wie Vincent van Gogh was en welke schilderijen hij heeft gemaakt. We schilderen, net als 
van Gogh, o.a. zelfportretten en bloemen en leren iets over het pointillisme.  Daarnaast gaan we 
met allerlei andere vormen van kunst aan de slag. Ook krijgen we les van een echte kunstenaar! 
U kunt de resultaten bewonderen op donderdag 26 maart. 
 

Overstap 

Marco heeft vorige week een vervroegde overstap gemaakt naar groep 5. We 
wensen hem veel  plezier in de nieuwe klas. 
 

Voorstelling voor groep 1  t/m  4 

De kinderen van groep 1 t/m 4 kijken dinsdagmiddag 10 maart in Winsum naar “Vuurtoren 
Wacht” van Jeugdtheatergezelschap Het houten Huis. 
In Vuurtoren Wacht blijft Vuurtorenvrouw alleen achter als Matroos uit varen gaat. Ze mist 
Matroos. De seizoenen trekken voorbij en met de zon, de bladeren en de sneeuw komen ook de 
postbode, de vliegenier en de trekganzen langs. Kunnen zij de leegte vullen die Matroos heeft 
achtergelaten? We vertrekken om 13.15 uur met auto’s naar Winsum en we zijn tegen 15.15 uur 
weer terug bij school.  



Zou u uw kind, indien nodig, een zitverhoger mee willen geven? De kinderen van groep 3 /4 
hebben dus geen gym deze middag. 

Vrijdagmorgen geeft een aantal mensen van het Jeugdtheatergezelschap op onze school een 
workshop (over de voorstelling) aan de kinderen van groep 1 t/m 4. 
 

Groep 5 en 6 
 
Spreekbeurt/werkstuk 

Vorige week hebben alle kinderen informatie gehad over de 
spreekbeurten en werkstukken. Iedereen mag zelf kiezen tussen 
een werkstuk of een spreekbeurt. Er mag in 2-tallen worden 
gewerkt, maar alleen werkstuk of spreekbeurt maken mag ook. Eind 
mei moet het werkstuk worden ingeleverd de exacte datum volgt 
nog. Het afspreken van een datum voor de spreekbeurt doen we in 
overleg. Het werkstuk of de spreekbeurt mag voor een deel op 
school  worden gemaakt, maar we verwachten dat er ook een deel 
thuis wordt voorbereid. Het is dus handig om de informatie op te 
slaan op een USB-stick zodat op beide plekken aan het werkstuk of  
de spreekbeurt gewerkt kan worden.  
 

Project Kunst  

De komende weken gaan we werken 
over het project Kunst. Verschillende 
lessen zullen in het teken staan van 
kunst. Verder mogen kinderen 
kunstvoorwerpen (schilderijen, boeken 
over kunst, standbeeldjes etc.) mee 
naar school nemen om te laten zien en 
om in de klas ten toon te stellen. Voor 
het maken van schilderijen zijn we op 
zoek naar natuurlijke materialen zoals 
kleine takken, schelpen, steentjes, 

veertjes, riet, stro etc., tevens zijn we op zoek naar grote houten platen die we kunnen 
gebruiken als achtergrond voor de schilderijen, bijvoorbeeld spaanplaat. 

Dinsdagmiddag 10 maart gaan we een bezoek brengen aan het Wierdenland museum in 
Ezinge. We gaan daar naar het werk kijken van negen verschillende kunstenaars uit de regio, 

van beeldhouwkunst, edelsmeedwerk, keramiek en multimedia tot schilderijen en fotografie. 
Alle 9 kunstenaars hebben zich in hun werk laten inspireren door het landschap van de Wadden 
en de Wierden. Daarna gaan we natuurlijk zelf aan de slag! We gaan kunstwerken maken die op 
donderdag 26 maart te zien zullen zijn op school!  
De gymles van dinsdagmiddag 10 maart komt hierdoor te vervallen. 
 

Graag meenemen voor het project: kunstvoorwerpen, natuurlijke materialen (takken, 
bladeren, schelpen, steentjes, veertjes, stro, riet etc.) en grote houten platen.  

 

NL doet! 

Op vrijdag 20 maart gaan we weer meedoen met Nederland doet! Net als duizenden  
andere Nederlanders gaan we ons vrijwillig inzetten om klussen in de buurt te doen.  
In groepjes gaan we Ezinge in om zwerfafval te verzamelen. Wat zal Ezinge er weer  
netjes uitzien! 



Leesmappen 

Een aantal kinderen krijgt binnenkort leesmapjes mee om thuis extra te oefenen met woordrijen 
en teksten. Deze leerlingen zitten met lezen nog niet op het gewenste niveau. Het is de bedoeling 
dat er elke week een blad wordt geoefend, liefst dagelijks. Graag oefenen op tempo en uitspraak. 
Als het mapje uit is, zou u het mapje dan weer mee willen geven naar school zodat we er weer 
nieuwe leesbladen in kunnen doen? 
 

Topografie  

Groep 6 heeft de topotoets van Drenthe gemaakt. Tjonge wat hebben ze hun best gedaan. 
Geweldig! De komende weken werken we over de provincie Overijssel. De kinderen krijgen 
oefenmateriaal mee naar huis. Ook kunnen ze oefenen op www.topomania.nl 

   
 

Groep 7 en 8 
 
Hannah helaas niet door naar de finale 

Bijna was het gelukt. Bijna had Hannah uit groep 8 
de provinciale finale bereikt van de 
voorleeswedstrijd. Maar op zaterdag in de 
bibliotheek in Groningen ze had teveel goede 
tegenstanders. Er werd op een enorm hoog niveau 
voorgelezen en ook Hannah kreeg van de jury te 
horen dat ze het goed en vooral relaxed had 
gedaan.  

Ik (meester Jaap) heb dit ook kunnen horen en ik 
was heel trots op haar. Super gedaan, Hannah. We 
zijn met onze school nog nooit zover gekomen. 

 
Lucht 

De afgelopen week hebben we gewerkt over 
lucht(druk). We hebben vooral gekeken naar en 
gepraat over de werking van lucht. Het heeft 
kracht, die we dagelijks om ons heen kunnen 
ervaren. Binnenkort gaan we nog wat proefjes 
uitvoeren met luchtdruk.  

Ivar, Esmee en Robert namen hier vrijdag al een 
voorschotje op door te werken met een windmeter 
en een windvaantje. 
 

 
 
Levo groep 6, 7 en 8 

Bij meester Jaap zijn we begonnen met de tweede serie lessen van Krachtbronnen. Deze keer 
gaat het over “Kracht van samen”. We hebben in de startles veel gepraat over dingen die je 
samen het beste kunt doen en wat samenwerking met elkaar kan opleveren. Eén van de 
belangrijkste conclusies van deze les was, dat je juist door samenwerking kunt merken dat jij als 
persoon bestaat en er toe doet.  



Kunst 

We zijn begonnen met een informatief overzicht over “Schilderijkunst door de eeuwen”. Via dit 
overzicht krijgen we een indruk van de manieren waarop men door de eeuwen heen bezig is 
geweest met schilderkunst. Dit werkt hopelijk inspirerend op ons, want we gaan vanaf volgende 
week zelf aan de slag met schilderkunst. Eerst in tweetallen, daarna individueel. Als het goed is, 
worden deze werkstukken op onze gezamenlijke expositie geëxposeerd en kunnen wij als 
volleerde gidsen onze familieleden door het museum Op Wier leiden. 


