
 

Nieuwsbrief 26 mei 2015 

Algemeen 

 
Overblijf komend schooljaar 

In het schooljaar 2015-2016 vindt er een wijziging in het overblijfsysteem plaats. Voor de 
zomervakantie krijgt u een aanmeldingsformulier waarop u kunt aangeven of u kiest voor 
incidentele opvang of structurele opvang. Bij structurele opvang betaalt u de rekening eens per 
schooljaar. Bij incidentele opvang na iedere vakantie. Het voordeel van structurele opvang is dat 
de leiding weet hoeveel kinderen aanwezig zijn en kunnen hier op inspelen. Daarom kunnen wij 
bij structurele opvang een korting geven van tien procent. Wanneer u het volgende schooljaar 
kiest voor incidentele opvang worden de kosten voor u tien procent verhoogd. U kunt bij 
incidenteel overblijven zelf nog de map invullen. Dit mogen kinderen niet doen i.v.m. het vele 
krassen en strepen! Nog niet iedereen die gebruik maakt van de overblijf, heeft de laatste 
rekening betaald. Zou u dit binnenkort willen overmaken? 
 

Aanmelden broertjes en zusjes 

Zoals u weet hangt de bekostiging van het onderwijs ook op Samenwerkingsschool Op Wier af 
van het aantal leerlingen. Het is daarom belangrijk om nu alvast te weten welke kinderen er nog 
dit schooljaar en volgend schooljaar op onze school komen. 

Hierbij wil ik u vragen om nu ook de broertjes en zusjes van de kinderen die al op onze school 
zitten op te geven. Voor inschrijfformulieren kunt u terecht bij Rijanne Spoelman. 

 

Aanwezigheid directie 

I.v.m. directietaken in Adorp ben ik (Rijanne Spoelman) 1 dagdeel in de week minder aanwezig 
op school. Op alle dagen m.u.v. de woensdag ben ik 1 of 2 dagdelen per dag aanwezig. Uiteraard 
kunt u mij altijd bereiken op de schoolmail opwier@lauwerseneems.nl of op tel.nr: 0654657562 
 

Klusopa gezocht 

Opa Kracht stopt per 1 augustus met zijn werkzaamheden voor Op Wier. Dit vinden wij natuurlijk 
erg jammer!  

Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe klusopa. Het mag ook een klusvader, klusoom of een 
klusoma, klusmoeder of klustante zijn. Heeft u tijd en zin om ons te helpen na de 
zomervakantie? U kunt zich melden bij Rijanne Spoelman. 

 

Sportdag 

Dinsdag 2 juni is de sportdag. Wij zijn nog op zoek naar ouders die een groepje kinderen 
willen begeleiden. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten. 

 

Bibliotheek op school 

Op donderdagmiddag 18 juni wordt de bibliotheek op school geopend. Voor de kinderen zal het 
een leuke middag worden. Meer informatie hierover volgt nog. We verwachten deze middag hoog 
bezoek! 



 
 
Jarig in mei  

Hoera………..deze maand zijn jarig: Marieke, Stefan, Tim, Mark, Lisa, Ivar, 
Sella, Elizabeth, Marije, Bas en Levi. Van harte gefeliciteerd! 

  

 

Belangrijke data 

• 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 
• 18 juni opening Bibliotheek op school 
• 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 

Thema: insecten 

De komende weken werken we over verschillende insecten. 
Wat is een insect en welke insecten ken je? Hoeveel pootjes heeft een insect? 

Deze week hebben we gewerkt over 
lieveheersbeestjes en vlinders.  
We gingen o.a. buiten met een loep op zoek.  
 
Het was voor de kinderen interessant te ontdekken 
hoeveel soorten er leven in de struiken rond school. 
  

Nog meer beestjes… 

Voor de meivakantie was ons thema “kikkers”. In de klas en op het 
leerplein staan glazen kommen met kikkervisjes. Zo volgen we de 
ontwikkeling van kikkerdril naar kikker.  

 

Sport- en spelochtend 

Helaas kon dit vorige week niet doorgaan vanwege het slechte weer. Een nieuwe datum is 
gepland op dinsdag 2 juni. 
 

Schoolreis van groep 1 en 2 

Donderdag 28 mei gaan we met de bus naar speelpark Sanjesfertier in de Westereen. In de 
ouderbrief staat informatie met aandachtspunten, groepsindeling en begeleiding. We maken er 
een leuke dag met elkaar! 

 

http://www.sanjesfertier.nl/


Verjaardag van juf Judith en juf Joke 

Vorige week vrijdag 22 mei was het feest in onze klas. De kinderen kwamen prachtig verkleed op 
school! Wat een feestelijk gezicht.. ! Het was prachtig weer dus veel spelletjes, zoals 
stoelendans, konden buiten worden gedaan. Natuurlijk was er ook lekkers… 

 

De juffen zijn heel erg verwend! Hartelijk bedankt voor alle lieve verrassingen! 

 

 

Groep 3 en 4 
 
Schoolreis  

Afgelopen donderdag gingen we met de bus naar De sprookjeshof in Zuidlaren. In Groningen 
stonden we 20 minuten in de file maar daarna verliep de reis voorspoedig. In het park 
aangekomen namen we eerst in groepjes een kijkje bij allerlei sprookjes. Vol aandacht keken en 
luisterden de kinderen naar deze prachtig uitgebeelde sprookjes. 
Daarna was het tijd om het speelpark te verkennen.  

De kinderen hebben genoten van veel verschillende speeltoestellen en vooral de grote hal met 
enorme glijbanen was favoriet. Tegen 12.00u aten we patat en daarna hadden we nog ruim tijd 
om verder te spelen. Na het ijsje was het al weer bijna tijd om in de bus te stappen.  

De terugreis verliep vlot en even na vieren arriveerden we (met een lege bus!) in Ezinge. Nadat 
de bus was gekeerd bleken er, tot grote opluchting van wachtende ouders , toch kinderen in te 
zitten. Zo kwam er een eind aan een gezellige dag met prachtig “schoolreisweer”.  



  
Meer foto’s van de schoolreis staan binnenkort op de site van school. 
 

Toetsen 

Deze week starten we met de Cito Spelling toetsen. De komende weken volgen Rekenen , 
Begrijpend lezen en Technisch lezen (AVI en DMT).De techn. leestoetsen worden door juf Inge 
afgenomen. 
 

Lezen 

Het is fijn dat veel kinderen regelmatig boeken lenen van de bibliobus/ bibliotheek. Groep 3 kan 
boeken lenen op E3/M4 niveau en groep 4 op E4/M5 (E5) niveau.  

 
Groep 5 en 6 
 
Dit Voorjaar 

Na twee weken lekker luieren in de meivakantie is de tijd van hard werken weer aangebroken 
voor de kinderen van groep 5/6. De vloer van het lokaal is weer helemaal netjes in de was gezet 
en ziet er weer goed uit! 

Helaas begonnen we de week op de tweede dag gelijk met een kleine teleurstelling vanwege het 
annuleren van de sportdag. Maar gezien de hoeveelheid water die er naar beneden is gevallen, 
kunnen we alleen maar blij zijn dat we lekker binnen zaten. Bij de volgende poging zullen we 
duimen voor beter weer. 
 

Project 

Vanaf volgende week beginnen we met een nieuw, tevens het 
laatste project van het jaar, De Middeleeuwen. Dit zal uitgesmeerd 
worden over 5 weken. In de eerste week behandelen we het thema 
Middeleeuwen algemeen. Vervolgens zijn er de thema’s: De kerk, 
Ridders en kastelen, Steden en in de laatste week Staten.  
 

Schoolreis 

Op donderdag 28 mei gaan de kinderen van groep 5/6 op schoolreis! We hopen dat het weer ons 
ditmaal beter gezind is dan de afgelopen dinsdag. Maar we maken er hoe dan ook een prachtige 
dag van, waar de kinderen nog lang aan terug zullen denken. We gaan in een optocht richting 
Lauwersoog, waar we allerlei leerzame, maar vooral leuke activiteiten op het wad voorgeschoteld 



krijgen van de Natuurschool. Voor details over de schoolreis verwijzen wij u graag naar de brief 
die u op een eerder tijdstip al gekregen heeft. Het enige wat wij niet kunnen beloven is dat u uw 
kind rond 15:30 geheel modder- en vlekvrij weer in de armen kunt sluiten. 

Denkt u er wel aan dat uw kind voldoende warme kleding mee of aan heeft? Het kan op het wad 
behoorlijk fris worden. 
 

Kledinghangers 

Wie heeft er houten kledinghangers over en wil deze aan ons schenken?  
Groep 5/6 gaat er mooie dingen van maken. Wanneer u er eentje of 
meerdere over heeft, dan zouden wij deze graag van u in ontvangst 
nemen. Vanaf maandag 25-05 gaan de kinderen hiermee aan de slag.  

Alvast onze hartelijke dank! 

 
Groep 7 en 8 
 
Ameland  

Maandag 8 juni gaan wij naar Ameland. We gaan dit jaar de kant van 
Nes en Buren bezoeken, wat voor ons betekent dat we in ieder geval 
het Natuurmuseum en Het Oerd gaan bezoeken. We logeren in De 
Vrije Wil. Dit is geen echte kampeerboerderij, maar een oud pension. 
Daarom hebben we ook te maken met meerdere kamers voor kleinere 
groepen. Deze groepjes zijn inmiddels gemaakt. 
Als begeleiders gaan dit jaar mee: Jolanda Kleinenberg, Sven 
Hendrikman en Laurens Jansen. 

 

Project Mensen 

Met Alles in één werken we op dit moment met het project Mensen. Dit is een leuk project om 
het jaar mee af te sluiten. Net als bij het project Vervoer zijn de opdrachtkaarten voor het 
creatieve circuit gebaseerd op de 8 intelligenties. Voor elke intelligentie (kijk, doe, taal, getal, ik, 
samen, natuur en muziek) zijn twee kaarten gemaakt en daar kunnen we uit kiezen. 

 

Musical en afscheid 

Maandag 29 juni gaan we met groep 7 en 8 onze afscheidsmusical spelen. 
We spelen “De eiland” en waarom deze musical zo heet, wordt duidelijk 
tijdens de musical zelf. We hebben het de afgelopen week met elkaar 
doorgenomen en daarbij de rollen met elkaar verdeeld. Het lijkt heel erg 
leuk te worden. Dit jaar zullen we het voor het eerst gaan spelen in het 
dorpshuis, omdat onze gemeenschappelijke ruimte te klein is voor het 
aantal bezoekers dat we verwachten. Ook het afscheid van groep 8 zal daar 
plaatsvinden. 

 


