
 

Nieuwsbrief 20 april 2015 

Algemeen 

 

Gezocht!  
Ouder die zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad van SWS Op Wier. 

De oudergeleding van de MR heeft na de zomervakantie 1 vacature. De MR is op zoek naar 

gemotiveerde ouders die zich hiervoor beschikbaar willen stellen.  

Wat is een MR? 

In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het 

onderwijs te maken hebben. Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit van het 

onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op een 

basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders. 

Welke bevoegdheden heeft een MR?  

Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

• die waarover de MR eerst advies moet geven; 

• die waarvoor instemming van de MR vereist is; 

• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

 
Wat vragen wij van u? 

• Interesse in schoolbeleid en schoolregels 

• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken) 

• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar) 

• Een kritische én open houding 

 
Lijkt het u wat om de MR komen te versterken?  

Laat dit dan weten aan de voorzitter van de MR, Edwin Spoelstra (telefoon 06-81294900 of mail 

espoelstra@instechlabs.com). 

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Dat kan: 

u kunt Edwin Spoelstra of Gertruud Drent aanspreken. 

 

Christelijke levo groep 6-7-8  
Moedige vrouwen en een seidermaal 

In de afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met Pasen. Daarvoor zijn een aantal 

lessen gewijd aan het thema “moedige vrouwen” met mooie bijbelverhalen over de Joodse 

koningin Esther die haar volk redde van de griezelige plannen van Haman. En over Naomi en 

Ruth die de moed hadden om alles achter zich te laten en een nieuwe toekomst te beginnen in 

een ander land. Met deze verhalen kan een link gelegd worden naar actuele gebeurtenissen. Als 

tegenhanger hebben we het verhaal “de geboorte van Zeus” uit de Griekse mythologie 

besproken. 

In de periode voorafgaand aan Pasen hebben we onze gedachten laten gaan over het levenseinde 

en de opstanding van Jezus, maar ook over het Joodse Pesach. Jezus at met zijn vrienden het 

seidermaal, dat wordt gegeten op de avond voor Pesach. Hij brak het brood en deelde de wijn 

met hen. Wij hebben ook een seidermaal gegeten, compleet met charoset en bittere kruiden op 



zelfgemaakte seiderborden. Het was een sfeervol gebeuren. Om deze lessenserie af te sluiten en 

een begin te maken met het nieuwe thema “inspiratie” hebben we geluisterd en gekeken naar 

delen uit 3 versies van het lijdensverhaal: de Matthäuspassion, Jesus Christ Superstar en The 

Passion 2015. 

  

Christelijke levo groep 3-4-5 

In de afgelopen weken zijn de verhalen rondom het lijden en sterven en de opstanding van Jezus 

verteld. Zoveel mogelijk is geprobeerd om Jezus als een normaal mens, maar ook als een heel 

liefdevol mens neer te zetten. We hebben ons afgevraagd of hij echt is opgestaan of dat we 

misschien gewoon heel blij mogen zijn dat iemand die we niet (vaak) meer zien niet vergeten, 

dat die in ons hart aanwezig blijft. De kinderen hebben van klei paaseieren gemaakt die ze mooi 

hebben beschilderd. 

De kinderen van groep 3 en 4 hebben deze keer samen met de kleuters bij juf Joke Pasen 

gevierd. Groep 5 heeft met de bovenbouw bij juf Trix het seidermaal gegeten. 

We zijn nu begonnen met de verhalen over Samuël. 

 

Meiboomfeest 

Onze school is door museum Wierdenland uitgenodigd om op 

vrijdagmorgen 1 mei deel te nemen aan het meiboomfeest. Het 

planten van een meiboom (ook wel meij of mei) is een erg oud 

gebruik dat nog altijd voorkomt in grote delen van Europa.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meiboom 

Het feest is bedoeld als helend voor mens en dier, het oude 

wordt weggedaan, oude takken, verbrand, etc., en het nieuwe 

leven van het groei en bloeiseizoen wordt gevierd met goede 

wensen en voornemens. Vrolijke kleuren van de lente en haar 

bloemenpracht.  

Het vlechten van de linten om de meiboom geeft de 

betrokkenheid en de saamhorigheid van alle leden van een 

dorp, gemeenschap of groep aan, samen zijn we verantwoordelijk voor elkaars welzijn, een 

goede oogst en de zorg voor het voortbestaan van de gemeenschap. 

 

 
 
Jarig in april  

Hiep hiep hoera. In de maand april zijn jarig: Daniël, Jesse, Carlijn, Leonie, Jens, 

Kayleigh, Marco, Davy en Jeske. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

  

 

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 

• 8 t/m 10 juni schoolkamp groep 7/8 

• 17 juni jaarlijkse ouderavond MR en Or 

• 19 juni 2e rapport mee 

• 23 en 25 juni oudercontactmiddag/-avond 

• 29 juni Musical en afscheid groep 8 

• 4 juli zomervakantie 

 

 

 

Groep 1 en 2 

Lente 

De lente laat zich op allerlei manieren zien! In de groep zijn we o.a. bezig met vragen rond: 

“groeien”.  

Hoe groeit een kuikentje in een ei? Komt er uit elk ei een kuikentje? Hoe groeit een bloem uit een 

bol? In de klas staat de bol van een hyacint. Hoe verloopt de groei? 

 

 
Zaaien 

Vrijdag hebben we tuinkers gezaaid in mooi versierde bekers. Nu maar afwachten of we de 

komende tijd resultaat zien.. 

 

   



4-jarigen 

Jens en Daniël zijn inmiddels 4 jaar geworden en komen nu ook elke dag op school. We wensen 

hen een fijne tijd toe in onze groep! 

Knikkeren 

Lentetijd.. knikkertijd. We leren: potje knikkeren; wie de laatste knikker in de pot rolt heeft het 

potje gewonnen. 

 

De kinderen leren zo spelenderwijs rekenkundige begrippen zoals: veel/weinig, meer/minder en 

tellen. Voor meer informatie, zie: http://kinderspelletjes.spelletjes-voor-kinderen.nl/  

 

Veterstrikken 

Op het leerplein staat een tafeltje met oefenschoenen. De komende tijd stimuleren we de 

kinderen om te leren veterstrikken.  

 

Lieke is meteen aan de slag gegaan en heeft haar veterstrikdiploma al gehaald! De kinderen 

moeten ook thuis oefenen en op school laten zien of ze het kunnen.  

 

Handen wassen: 

Deze periode besteden we extra aandacht aan hygiëne; na het plassen.. handen wassen. Heb je 

vuile handen b.v. na het verven of spelen in de zandtafel: hoe was je je handen? We leren de 

kinderen: kraan aanzetten, handen nat maken, kraan uit, zeep gebruiken en wassen, kraan weer 

aan, spoelen, druppels afschudden en afdrogen. 

Een leuk liedje daarbij is: https://www.youtube.com/watch?v=4BrzfLfNpx4  



Gym en sportdag 

Aanstaande donderdag 23 april is er geen gym. Ook de gym van maandag 18 mei komt te 

vervallen dit in verband met de sportdag op 19 mei. Onze sportdag zal bestaan uit een 

spelletjesochtend op school. De kinderen kunnen dus gewoon naar school worden gebracht en 

hier om 12.00 uur weer worden opgehaald. 

VVVVeeeerrrrjjjjaaaaaaaarrrrddddaaaaggggffffeeeeeeeesssstttt  van juf Judith en juf Joke 

Vrijdagochtend 22 mei vieren de juffen hun verjaardag op school. Alle kinderen mogen dan 

verkleed op school komen. Na de meivakantie komt hiervoor nog een uitnodiging.  

 

Groep 3 en 4 
 
Gym 

We gymmen a.s. donderdag van 8.30-9.15 u. De gymles wordt gegeven door meester Jan. 

De kinderen moeten dus van huis direct naar de gymzaal gaan. Om 9.15u lopen we samen 

naar school. De gymles van donderdagmiddag komt dus te vervallen. 

 

Lente                                                       

We zijn druk bezig met het maken van lentebloemen van 

crêpepapier en ijzerdraad. In verschillende vazen zien we 

al vrolijke boeketten. Ook hebben we vorige week zaadjes 

van allerlei groenten en kruiden gezaaid. Elke dag wordt 

met spanning gekeken of er al een sprietje groen te 

bekennen valt. Om een gezellige Lentetafel te maken zijn 

bloemen uit de tuin welkom! Het lente-liedje  ‘Uit mijn bol’ 

hebben we een paar keer geoefend en deze week gaan we 

proberen dit uit ons hoofd te zingen. 

 
Groep 5 en 6 
 
Dit Voorjaar 

Nu de school is bijgekomen van het geslaagde kunstproject en we daarop met tevredenheid 

terugkijken, dringt zo langzamerhand het voorjaar de klas van groep 5/6  binnen. De kinderen 

zijn in alle ijver bezig met tekeningen en werkstukken in een vrolijk lentethema.  

 

Onze moestuintjes werden langzamerhand te groot voor de potjes die door de grootgrutter 

werden meegeleverd. Rick uit groep 6 heeft zijn moeder lief aangekeken. Zodoende heeft zij een 

mooie plantenbak en tuinaarde langs gebracht, waarin de plantjes onder begeleiding van Rick, 

Jeske en Jesse groot kunnen groeien. Hiervoor via deze weg nogmaals hartelijk dank! 

Leestoetsen 

Enkele kinderen uit de klas hebben onlangs leesbladen mee naar huis gekregen, om daar nog 

extra te kunnen oefenen met lezen. Inge Bisschop heeft bij een paar van deze kinderen AVI 

getoetst, en hieruit is gebleken dat ze een mooie groei hebben laten zien en daarmee enkele 

leesniveaus omhoog zijn gegaan. Hier zijn we vanzelfsprekend erg blij mee. 



Koningsspelen: Lied Energie! 

Hoewel onze school dit jaar niet meedoet met de koningsspelen, is groep 5/6 afgelopen week 

met de voeten van de vloer gegaan en heeft hard geoefend op het dansje van het lied Energie! 

Om u als ouder een kleine sfeerimpressie te geven, hebben we een fotootje toegevoegd.. 

 

 
Groep 7 en 8 
 
Entree- en eindtoets 

Komende week hebben we de eindtoets Cito voor groep 7 en ronden we de entreetoets voor 

groep 7 af. Beide toetsen zijn belangrijk. De entreetoets geeft al een duidelijke indicatie voor het 

voortgezet onderwijs en de eindtoets kan eventueel nog invloed hebben op het definitieve advies.  

De toetsen worden afgenomen op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen. 

  

Verkeersexamen 

Afgelopen donderdag hebben we meegedaan aan het schriftelijk 

verkeersexamen.  

We hebben ons in de weken hiervoor extra goed voorbereid en dat 

resulteerde in een score van 100%, iedereen is geslaagd! 

Gefeliciteerd allemaal. 

  

Slagbal 

Als voorbereiding op de sportdag, maar ook omdat het zo leuk is om te doen: een potje slagbal. 

Donderdag was het weer zo mooi dat we dit konden doen op het sportveld in Feerwerd. 

Bijkomend voordeel is, dat we dan ook al meteen kunnen oefenen voor het fietsen in een groep 

op Ameland. 

  

Kleien voor 5 mei 

Vrijdagmiddag zijn we aan het kleien geweest. Opdracht was om een beeld te maken voor de 5 

mei-viering in de meivakantie. Er zijn hele mooie creaties uit voort gekomen, die we volgende 

week verder gaan versieren. 

  



Schaken 

Ook hebben we onze schaakcompetitie afgerond. Met z’n 

vieren in een poule en allemaal een keer met wit en zwart 

tegen elkaar. Dat geeft een competitie van zes wedstrijden 

en de kinderen vonden het heel leuk om dit met elkaar te 

doen. We gaan na de meivakantie er nog een tweede 

competitie aan vast knopen. 

Niet iedereen heeft meegedaan aan de competitie. In die tijd 

waren zij met andere denkspellen of met techniek bezig.  

Ivar heeft in deze tijd een mooi voertuig gemaakt. 

 

 


