
 

Nieuwsbrief 23 maart 2015 

Algemeen 

 
Paasviering  

Donderdag 2 april vieren we Pasen op school.  De kinderen uit groep 1 /m 4 gaan paaseieren 
zoeken en de kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan neut’n schait’n in de gymzaal (er zijn alleen 
gymschoenen nodig). Terug op school is er een pauze. De kinderen mogen dan hun 
meegebrachte fruit en/of drinken nuttigen. Daarna zal er voor beide levo-stromingen een 
Paasviering zijn. 

Tussen de middag blijven alle kinderen op school. De OR maakt een Paaslunch klaar 
waar we gezamenlijk van gaan genieten. Voor deze lunch moeten de kinderen een bord, 

beker en mes (alles voorzien van naam) meenemen. Graag een plastictas om na de maaltijd de 
gebruikte spullen weer in te stoppen. De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur vrij. 
 

Project Kunst 

Denkt u aan de inloopmiddag/-avond van donderdag 26 maart? 
 

Kanjertraining 

Op woensdag 11 maart zijn de meeste leerkrachten van Op Wier naar de laatste “Kanjer” training 
geweest. Aan het einde van deze dag hebben zij allemaal hun licentie gehaald. Dat betekent dat 
wij ons vanaf vandaag een Kanjerschool mogen noemen. Hier zijn we natuurlijk heel trots op!  

De Kanjertraining is een methode die ons kan helpen om de sfeer in de klas goed te houden, of 
te verbeteren. Er wordt gewerkt aan de volgende doelen: 

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas 
 Het versterken van sociale vaardigheden bij leerlingen 
 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten 
 Bewustwording van de eigenheid bij kinderen 
 Leren om verantwoordelijkheid te nemen 
 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 

 
De Kanjertraining is in feite ook meer dan alleen een methode, het vormt voor onze school de 
leidraad om pedagogisch beleid te maken. Het helpt ons om anders te kijken naar het gedrag van 
kinderen.  

Gaat er dan nooit meer iets mis op onze school? Heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar de 
Kanjertraining kan ons wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar 
oplossingen die goed zijn voor alle betrokkenen. 
 

Parkeren voor school 

Voor de bewoners tegenover onze school is het soms lastig hun auto bij huis te parkeren. Wilt u 
auto’s in de parkeervakken plaatsen of op de parkeerplaatsen bij de haven (deze plekken zijn 
binnenkort weer bereikbaar). Niet voor de uitritten van de omwonenden zij hebben hier hinder 
van. Alvast bedankt! 



Levensbeschouwing 

De enquête is inmiddels naar alle ouders toe en 
wij hopen natuurlijk op 100% respons. De 
school wil er alles aan doen om het aanbod 
zoveel mogelijk in stand te houden en zich hier 
organisatorisch goed op voor bereiden. Ook 
daarom zijn uw antwoorden op de vragen die 
we voorleggen voor ons van belang.  

Wilt u de enquête voor vrijdag 27 
maart inleveren? 

Afgelopen vrijdag zijn de leerkrachten geïnterviewd door een paar medestudenten van juf 
Rijanne van de Schoolleidersopleiding. Ook de kinderen van de bovenbouw mochten vertellen 
wat zij belangrijk vinden tijdens de LEVO lessen. Deze gegevens worden samen met de 
ouderenquête verzameld en geanalyseerd. Tijdens een ouderavond zullen we alle bevindingen 
bespreken (datum volgt nog). 

 
 

Opa Kracht 

Het is een hele klus geweest  
maar………………… het is gelukt!  

De vlag van onze school wappert weer!  
Opa Kracht bedankt! 

 

 
 
 
 

 
Lunch en traktaties op school 

Het team en de overblijfmedewerkers hebben nog eens gesproken over 
de lunch tijdens overblijf en over traktaties op school. Welk voorbeeld 
geven wij als leerkracht? Waar staat onze school voor? Wat is eigenlijk 
gezond en ongezond en denken we daar allemaal hetzelfde over? Nee, 
hier verschillen de meningen over.  

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen een goede lunch 
meenemen van huis. Wat precies in de broodtrommel moet is een vraag 
waarop lastig een antwoord is te geven. De verantwoordelijkheid ligt hier bij u als ouder. Als 
school pleiten wij voor een gezonde lunch. Een aantal ouders is samen aan de slag gegaan om 



een lijst te maken ter inspiratie. Heel erg bedankt daarvoor! In de bijlage kunt u deze lijst 
vinden. 

Ook zien we graag dat kinderen trakteren op iets gezonds. Liever geen chips, snacks, snoep en 
frisdrank! Op het internet vindt u vele inspirerende websites zoals: Pinterest.com 
 

Overblijf 

Vergeet u niet de rekening te betalen voor deze periode? 
 

Oproep 

Wie heeft er ruimte op zolder of in een grote schuur waar we onze kerstspullen mogen stallen? 
In ons magazijn is er geen ruimte meer voor. 

 

 
 
Jarig  

Hiep hiep hoera. In de maand april zijn jarig: Daniël, Jesse, Carlijn, Leonie, Jens, 
Kaleigh, Marco, Gerrit, Davy en Jeske. Van harte gefeliciteerd met jullie 
verjaardag! 

 
 
Belangrijke data 

 26 maart inloopmiddag/avond (17.00-19.00 uur) 
 2 april Paasviering (continue rooster alle kinderen om 14.00 uur vrij) 
 3 april Goede Vrijdag (alle kinderen vrij) 
 6 april 2e Paasdag (alle kinderen vrij) 
 21 t/m 23 april centrale eindtoets groep 8 
 27 april Koningsdag (alle kinderen vrij) 
 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 

Project Kunst 

Onze mooie-dingen-dozen zijn (bijna) klaar. Nog 
niet alle kinderen hebben spullen meegenomen 
die ze daarin willen presenteren. 

De opdracht voor deze week is: kijk goed om je 
heen.. wat vind je mooi? Wat past er in jouw 
doos? Waarom vind je het mooi? 

Binnen en buiten de klas hebben we ons met 
verschillende activiteiten beziggehouden. 

http://www.opwier.nl/bestanden/357669/2015-03-23-gezonde-voeding.pdf


Schilderen, werken met klei, scheuren en plakken… 

 

In onze groep ligt het accent o.a. op kennismaken met verschillende kunstvormen en kijken naar 
kunst. Vorige week mochten we ( groep 2) een bezoek brengen aan het atelier van Natascha 
Bennink, de moeder van Noor. In de klas heeft ze laten zien hoe beelden van brons tot stand 
komen. We hebben het beeld van de koning in het klein gezien. 

 

Woensdag in het atelier werden we hartelijk ontvangen en mochten we kijken naar verschillende 
beelden. Groot en klein. Van jonge en oude mensen. Het valt ons op dat er veel liefde van 
uitstraalt.. 

Nieuwe leerlingen  

Daniël Guikema en Jens Groen worden binnenkort 4 jaar en hebben al een paar dagdelen een 
kijkje genomen in onze groep. We wensen hen veel plezier op onze school! 
 

Donderdag geen gym  

Vanwege de eindpresentatie hebben we a.s. donderdagmiddag geen gymnastiek. De kinderen 
kunnen dus bij school worden gehaald. 

 

Groep 3 en 4 
 
Kunst 

We zijn de laatste weken druk bezig met verschillende vormen van kunst; kleien, schilderen, 
tekenen met wasco en collages maken van natuurproducten. We hebben verf gemengd en 
ontdekten dat er zo nieuwe kleuren ontstonden. Leuk dat verschillende kinderen boeken over 
beroemde schilders mee naar school namen.  

Op het digibord zagen we allerlei schilderijen van Vincent van Gogh en we keken naar een filmpje 
over deze schilder. In navolging van Van Gogh hebben we o.l.v. Ditty Medema uit Ezinge 
zelfportretten gemaakt. Donderdagavond kunt u al onze prachtige kunstwerken op school 
bewonderen. 



Veilig Leren Lezen 

Vorige week zijn we begonnen met kern 9 van VLL. Juf Inge heeft de Veilig en Vlot toets Kern 8 
afgenomen en alle kinderen hebben deze toets op voldoende tot ruim voldoende niveau gelezen. 
We lezen nu boekjes op E3/M4 niveau. In de klas maar ook in de bibliotheek/bibliobus kunnen de 
kinderen een keuze maken uit een ruim aanbod van leuke boeken met dit leesniveau. 
 

Schoolreis 

Op donderdag 21 mei gaan we met de bus naar de Sprookjeshof in Zuidlaren. De begeleiding is 
inmiddels rond. In week 21 krijgen de kinderen een brief met informatie mee naar huis. 

 

Groep 5 en 6 
 
Museum Wierdenland          

Op dinsdag 10 maart zijn we in het kader van het kunstproject met groep 5/6 en drie leerlingen 
van groep 7/8 op bezoek geweest bij Museum Wierdenland in Ezinge. We werden welkom 
geheten door Wil Thissen. Na een uitleg kregen de kinderen een korte rondleiding door het 
museum. De kinderen zijn vol enthousiasme als een wervelwind door het museum gegaan. 
Hierbij zijn natuurlijk de nodige selfies geschoten. 
Na de rondleiding mochten de kinderen zich onder de kritische leiding van Wil uitleven als ware 
Picasso’s. Het resultaat van hun inspanningen kunt u binnenkort met eigen ogen aanschouwen op 
de kunsttentoonstelling bij ons op school. Al met al kunnen we spreken van een geslaagde 
middag boordevol inspiratie! Wilt u de foto’s van deze middag bekijken?  
Ze staan inmiddels online in het fotoalbum. 

 

 
Kunst in de klas 

Woensdag 18 maart is de vader van Boris de Weerdt bij ons in de klas geweest om te vertellen 
over kunst. Ubbo de Weerdt werkt als docent beeldende vorming op een middelbare school. Hij 
heeft ons geholpen om echte kunstwerken te maken met behulp van ecoline en een bijzondere 
techniek. De kunstwerken zijn te bewonderen tijdens de inloopmiddag. 



Cursus debatteren 

Donderdag 12 maart heeft groep 5/6 les gehad in debatteren. Erg leerzaam maar ook erg leuk 
om te doen! De komende periode zullen we nog meer lessen volgen. De lessen worden begeleid 
door Sjoke Lousma van Kentalis. De kinderen leren niet alleen allerlei begrippen rondom 
debatteren maar ook zelf te debatteren. Een aantal doelen zijn:  

 eigen mening onderbouwen met argumenten; 
 eigen mening overtuigend formuleren; 
 kritisch luisteren naar de argumenten van de tegenpartij; 
 reageren op de argumenten van de tegenpartij; 
 vragen stellen, bijvoorbeeld om verduidelijking van het argument van de tegenpartij; 
 zichzelf goed presenteren, duidelijk spreken e.d. 

 
 Ook komen er sociaal emotionele aspecten aan bod, zoals   

 Bewust worden van eigen mening; 
 Je mening durven uiten, zelfvertrouwen ontwikkelen 
 Leren dat je verschil van mening kunt hebben zonder ruzie te hebben; 
 Leren een mening te verdedigen die niet jouw eigen mening is; het debat als spel; 
 Leren samenwerken. 

 
Kortom: 

 
Leren debatteren helpt de communicatieve redzaamheid te vergroten. 
  
NL doet! 

Op vrijdag 20 maart hebben we weer meegedaan met NL doet! In drie groepen zijn we met 
vuilniszakken en prikkers Ezinge in gegaan om al het zwerfafval op te ruimen.  Iedereen deed 
enthousiast mee, er is dan ook weer veel afval opgehaald! Twee ouders hebben ons daarbij 
geholpen, bedankt hiervoor! 

 

   

Graag meenemen:  

plastic tassen! 

 

 

 



Groep 7 en 8 
 
Zaalvoetbal 11 maart 

We hadden er een aantal weken voor getraind en vol goede moed vertrokken we naar het 
zaalvoetbaltoernooi in Leek op 11 maart. De eerste wedstrijd wonnen we met 6–1 , maar daarna 
was het gebeurd. De tweede wedstrijd verloren we met 4–1 (stonden wel eerst nog met 1-0 
voor) en de wedstrijden daarna verloren we met 3–0 en 2–1. Al met al werden we vierde.  
Het was een leuke middag. We willen Ronald en Laurens bedanken voor de begeleiding. 
 

Kunstproject 

Inmiddels ontstaan er hele leuke werkstukken. De samenwerkingsprojecten van de terp pakken 
heel goed uit, maar de individuele werkstukken worden ook heel mooi. We hopen dat we jullie op 
donderdag goed kunnen begeleiden door het museum. 

 

Levo  

In het project “Kracht van samen”  hebben we afgelopen week gewerkt over het thema contact. 
We hebben het er vooral over gehad hoe groot het verschil is of je iemand wel kent of niet. Zo 
konden we ons oordeel geven over mensen die we op plaatjes zagen. Het bleek dat we bij 
iedereen wel een oordeel of gedachte hadden. Op het moment dat er een geluidsfragment bij 
kwam, was het soms verrassend hoe anders dit bleek te zijn en waarmee ons oordeel ook 
meteen weer aangepast werd. 

 

 

 


