
 

Nieuwsbrief 7 april 2015 

Algemeen 

 

Project Kunst 

De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan het project Kunst. Als afsluiting was 

vorige week een inloopmiddag en –avond. Het was een groot succes! Voor iedereen die heeft 

meegeholpen “heel erg bedankt.” De foto’s kunt u vinden op de website (fotoboek). 

Op donderdagmiddag 26 maart kwamen we een vreemde mevrouw op onze school tegen 

genaamd Tante Pien. Zij was uit haar boek gestapt en vertelde aan de kinderen over haar 

ervaringen en het boek waaruit ze kwam. Het boek ligt in iedere klas zodat alle kinderen de 

verhalen kunnen lezen of er naar luisteren. 

 

 

Paasviering 

Op donderdag 2 april hebben we een paasviering op school gehad. Samen met de Paashaas 

hebben de kinderen van de onderbouw gezocht naar eieren. Gelukkig is het gouden ei ook 

gevonden. 

Tijdens de LEVO lessen werd aandacht besteed aan de betekenis van Pasen. ’s Middags was er 

een gezamenlijke lunch voor alle kinderen. We hebben weer veel hulp gehad van ouders. Heel 

erg bedankt daarvoor! 

 



Pimpen IB-ruimte 

Er was de afgelopen weken nog een kunstenaar in de school 

aanwezig namelijk Opa Kracht. Hij geeft onze IB-ruimte een 

nieuw likje verf. Het wordt een mooie plek waar de 

leerkrachten/IB-er samen met kinderen kunnen werken. Opa 

Kracht weer heel erg bedankt!! 

  

Ouderenquête  

De meeste ouders hebben de enquête ingevuld. Waarvoor 

dank! Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, is het 

belangrijk dat alle ouders de enquête invullen.  

Zou u dat deze week nog willen doen?  

Hier kunt u de enquête als pdf downloaden. 

  

Bibliotheek op school 

Helaas zal de bibliobus na de zomervakantie niet meer naar 

Ezinge en Feerwerd rijden. Daarom start de school een 

samenwerking met de bibliotheek in Winsum en met de 

gemeente Winsum. We krijgen dan op school: 

• Een licentie, waardoor we boeken kunnen scannen en monitoren wat kinderen lezen. 

• Expertise van Biblionet bij het samenstellen van de bieb op school. 

• Een leesconsulent die ons rond het lezen adviseert en o.a. ideeën voor leespromotie 

aanreikt. 

• We krijgen per kind eenmalig 5 euro van de gemeente voor de aanschaf van boeken. 

 

De school zal geen afhaalpunt zijn voor volwassenen en bewoners van Ezinge. 

  

Belangrijke data 
• 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 

• 1 t/m 4 juni avondvierdaagse 

• 8 t/m 10 juni schoolkamp groep 7/8 

• 17 juni jaarlijkse ouderavond MR en Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opwier.nl/bestanden/357841/2015-03-23-enquete-OpWier.pdf


Groep 1 en 2 

Presentatie Kunstproject 

Fijn dat er zoveel belangstelling was voor onze kunstwerkjes! Iedereen heeft zijn of haar best 

gedaan om er iets  moois van te maken. Alle dozen hadden een andere inhoud.. mooie 

persoonlijke spulletjes. 

 

Paasfeest in onze groep 

We begonnen de dag met het maken van eierdopjes die we bij de paasmaaltijd hebben gebruikt. 

Opeens kwam de paashaas binnen .. heel grappig vonden we dat! In de school hebben we eieren 

gezocht. Ilse vond het gouden ei! 

 

Na het eieren zoeken en levoviering konden we plaatsnemen aan gezellig gedekte tafels met 

allerlei heerlijkheden.  

 

Samen met de jongens en meisjes uit de andere klassen hebben we gesmuld van verschillende 

soorten brood, matzes en beleg en een warm ei. Het was erg gezellig! 



Thema tot de meivakantie 

      Lente   en activiteiten t.a.v. moederdag. 

 

Graag meenemen om te presenteren; materiaal t.a.v dit thema.  

(boekjes, bloemen, bollen etc). 

 

 

Groep 3 en 4 
 
Pasen 

In de klas hebben we gekeken naar een filmpje over de betekenis van Pasen en hoe mensen van 

verschillende religies invulling geven aan deze viering. De Paashaas kwam donderdagochtend op 

school om eieren te verstoppen in de gem. ruimte en op het leerplein van groep 7/8. Alle eieren, 

inclusief het gouden ei (ontdekt door Tim), zijn gevonden. Daarna mochten de kinderen van 

groep 3/4 de eieren verstoppen voor groep 1/2. 

   

Afsluiting Kunstproject 

Donderdagavond kwamen veel ouders onze kunstwerken bewonderen. Vooral het liedje over 

Vincent van Gogh dat te horen en te zien was op het digibord trok veel belangstelling. 

 

Stagiaire 

Onze stagiaire meester Arno is inmiddels gestopt met zijn studie aan de Pabo. We vinden het 

jammer dat hij niet meer bij ons in de klas komt en wensen hem veel succes bij de keuze voor 

een andere studie. 

 

Groep 5 en 6 
 

Verjaardagen 

Dit jaar hebben we in het team afgesproken dat er geen meester en juffendag is. Ieder viert zijn 

of haar verjaardag apart in de groep. Meester Gerrit is jarig op 18 april en viert zijn verjaardag 

op maandagmiddag 20 april. Juf Vanessa is jarig op zaterdag 16 mei en viert haar verjaardag op 

vrijdagmiddag 22 mei. Juf Marcia heeft haar verjaardag inmiddels gevierd. 



 
Werkstukken/spreekbeurten 

Veel kinderen zijn al druk bezig met hun werkstuk of spreekbeurt. Op school wordt er tijd 

vrijgemaakt om eraan te werken maar het is de bedoeling dat er ook thuis aan wordt gewerkt. 

Het plannen van de data voor de spreekbeurten gaat in overleg, de werkstukken moeten uiterlijk 

worden ingeleverd op vrijdag 22 mei. Eerder mag natuurlijk ook! 

   

Schoolreis 

Op donderdag 28 mei gaan we op schoolreis naar Lauwersoog! De natuurschool zal ons die dag 

van alles leren en laten zien over het waddengebied. De begeleiding voor die dag is inmiddels 

rond.  Na de meivakantie krijgt iedereen een brief mee met meer informatie. 

  

Noten schieten 

Donderdag 2 april hebben we samen met groep 7/8 het spel: noten schieten gedaan.  

De winnaars uit onze groep waren Julio (138 punten) en Yardi (137 punten)!!  

Top gedaan heren! 

 

Groep 7 en 8 
 
Schaken 

In de afgelopen week zijn we begonnen met schaaklessen. Deze 

worden gegeven door meester Jaap en begeleid door de kinderen 

die al kunnen schaken. Het is nu zo dat iedereen in de klas kan 

schaken.  

Vanaf volgende week gaan we ook schaakcompetities organiseren. 

Je komt dan in een groepje van vier spelers van ongeveer gelijke 

sterkte en daar speel je een keer met wit en een keer met zwart 

tegen. 

  

 
Verkeer 

Op donderdag 16 april doen we met onze groep mee aan het 

schriftelijk verkeersexamen. Hier doen we elke twee jaar aan mee. 

In deze weken zijn we ons extra aan het voorbereiden via vooral veel 

bespreken van verkeerssituaties. We krijgen steeds meer vat op de 

regels en de afspraken en het gevoel voor het examen is bij iedereen 

goed. 

 
Entreetoets en Eindtoets 

We zijn ons ook aan het voorbereiden op de Entreetoets ( groep 7) en de Eindtoets ( groep 8). 

Met groep 7 zullen we vanaf volgende week gaan beginnen met de eerste taken, zodat we op 23 

april ook deze toets kunnen afronden. De eindtoets eindigt ook op 23 april. 

  

 
 



Neut’nschait’n 

 

Bij ons traditionele neut’nschait’n voor groep 5 t/ m 8 werd er weer goed gescoord. In groep 7/8 

bleek Esmee die dag het beste te gooien met 154 punten , gevolgd door Davy met 106 punten. 

Dit onderdeel is jaarlijks een groot succes en we willen Angela, Antje, Astrid en Mara bedanken 

voor de begeleiding. 

 

 

 


