
 

Nieuwsbrief 15 juni 2015 

Algemeen 

 
Groepsbezetting volgend jaar 

Nog een paar weken en het is zomervakantie. En zit schooljaar 2014-2015 er al weer op. We zijn 
op dit moment druk bezig om alle planningen en organisatie voor het komend schooljaar rond te 
krijgen. Zo gauw wij meer weten, melden wij het aan u. 
  

Bibliotheek op school 

De bibliotheek op school is bijna klaar voor gebruik door onze leerlingen. Met veel hulp zijn alle 
boeken gekoppeld en is de gemeenschappelijke ruimte aangepast tot een echte bibliotheek. Een 
aantal moeders zijn dagenlang bezig geweest om onze boeken te scannen en de ruimte aan te 
passen. Dames, heel erg bedankt voor jullie hulp! Geweldig! 

De opening is aanstaande donderdagmiddag. Hoog bezoek wordt verwacht en de kinderen 
krijgen die middag een voorstelling van Marikesj op school te zien.  
 

 

Zomerhoek 

Aan de andere kant van de gemeenschappelijke ruimte is een prachtige hoek in zomersferen 
gecreëerd. Heeft u al een kijkje genomen? 

 



Jaarlijkse ouderavond 

Op woensdagavond 17 juni (19.30 uur) vindt de jaarlijkse ouderavond plaats. Tijdens deze 
avond worden schoolse zaken besproken die het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden 

en we blikken vooruit naar het nieuwe schooljaar. Na de vergadering is er gelegenheid om 
gezamenlijk een hapje en een drankje te nuttigen.  

 
 
Jarig in juni  

Hoera………..deze maand zijn jarig: Thomas, Eline, Mathijs, Julia, Marte, 
Julio, Loet en Abel. Van harte gefeliciteerd! 

 

Belangrijke data 

• 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 
 
 

Christelijke levo 

Pinksteren, een moeilijk verhaal? 
Zelfs de meeste volwassenen weten niet wat er met Pinksteren wordt 
gevierd. Het feest van de Heilige Geest spreekt niet aan omdat we ons 
daar maar nauwelijks iets bij kunnen voorstellen. Wij hebben het 
verhaal als volgt beleefd: de vrienden van Jezus wisten niet goed wat 
te doen nu hun grote vriend en voorbeeld niet meer bij hun was. 
Totdat een van de vrienden “de geest kreeg”, een idee kreeg, en de 
anderen enthousiast maakte om samen verder te gaan met het werk 
van Jezus. Onze “vertaling” is dat je heel blij kunt worden van nieuwe 
ideeën. Je krijgt inspiratie, “je krijgt de geest”. Alle kinderen hebben 
daarover een werkstuk gemaakt. Op een vrolijk geschilderde 
achtergrond hebben ze een afdruk van hun eigen hoofd geplakt en 
volgestopt met leuke ideeën. Pinksteren, een feest om blij van te 
worden, in inspiratiefeest. 
 

 

Testen Media Paspoort 

Dat het internet voor kinderen een plek is met allerlei mooie 
mogelijkheden maar ook  met risico’s, dat weten we inmiddels. Maar 
wat doen we eraan? Het ‘media-paspoort’ kan een oplossing zijn. 
Maar wat is het precies? 

Het Nationaal Media Paspoort is een doorlopende leerlijn en biedt 
lessen voor alle groepen van het basisonderwijs. Het volgend 
schooljaar kunnen alle groepen al met het materiaal aan de slag. Het 
materiaal wordt nu nog getest en bijgeschaafd op een aantal 
basisscholen in het land. Ook SWS Op Wier helpt mee met het 
uittesten en wel op vrijdag 19 juni a.s.  



Liesbeth Hop en Bamber Delver, oprichters van de Nationale Academie voor Media en 
Maatschappij zijn een groot deel van de dag in onze school en zullen met de kinderen het 
gloednieuwe paspoort uitproberen.  
 

Spontane actie 

Een aantal kinderen van onze school hebben een 
inzamelingsactie voor Nepal gehouden. Dit heeft een 
bedrag van ruim 68 euro opgeleverd. Geweldig 
kanjers!! 

 

 
Oproep vervoer Op Roakeldais 

Op donderdag 25 juni gaan we met de groepen 5 t/m 8 kijken naar dansvoorstellingen bij Op 
Roakeldais in Warffum. Wie van de ouders (of opa en oma's) zouden dan kunnen rijden?  

Alle chauffeurs mogen ook bij de voorstelling aanwezig zijn! We hebben ongeveer 14 auto's nodig 
om iedereen een plekje te kunnen geven. We vertrekken om 9:00 bij school en we zullen 
rond 11:30 weer terug zijn. Als u wilt/kunt rijden graag doorgeven aan meester Jaap, 
meester Gerrit of juf Vanessa 

 
Kerkbezoek groep 3-6. 

Op dinsdag 9 juni zijn de kinderen van groep 3-6, terwijl groep 7-8 op kamp was, met juf Trix 
naar de kerk geweest. In tweetallen hebben ze een ontdekkingstocht door de kerk gemaakt. Er 
zijn orgelpijpen geteld, terwijl de rijke meneertjes en mevrouwtjes in de herenbank zaten heeft 
“dominee” Jesse laten horen dat een klankbord boven de preekstoel werkt als een microfoon en 
ze weten nu dat er vroeger een ingang voor de mannen en een ingang voor de vrouwen was. 

 
 

Groep 1 en 2 

Thema: insecten 

In deze laatste weken voor de vakantie sluiten we het thema ‘insecten’ af. D.m.v. het maken van 
werkstukken, spel- en taalactiviteiten , liedjes,  onderzoekjes, hebben we veel geleerd over 
verschillende soorten. Elke dag komen er kinderen met potjes met zelfgezochte kevertjes, 
blaadjes met bladluizen, lieveheersbeestjes, boekjes over vlinders, en nog meer..  
Fijn om de grote  betrokkenheid van de kinderen te ervaren.  



 

 
Speelplein 

Met dit mooie zomerweer spelen we veel buiten. Er zijn een aantal nieuwe speelplekken 
gecreëerd waar goed gebruik van wordt gemaakt. Zoals spelen in de “ijscowinkel” waar je soms 
ook kibbeling kunt kopen op het eiland met de grote boomstronken.  
We zien nu al uit naar het eindresultaat.. 
 

Zonnig weer 

Graag willen we het advies aan ouders  geven om de kinderen bij warm en zonnig weer een petje 
of zonnehoedje mee te geven. ‘s Morgens voor het naar school gaan uw kind alvast insmeren 
met zonnebrand. In de loop van de dag kan het erg warm worden op het plein. Er is (nog) niet 
voldoende schaduw. Bij te heet weer blijven we binnen. 

 

Gymnastiek 

In deze laatste weken voor de vakantie vervallen de volgende gymlessen: 

 Donderdagmiddag 18 juni i.v.m opening schoolbibliotheek. 

 Maandagmiddag 29 juni i.v.m. bijwonen van de musical van groep 7 en 8 in het 
dorpshuis. 

 Donderdagmiddag 2 juli i.v.m afscheid van groep 8. 
 

Groep 3 en 4 
 
Verhuizing 

Gerrit verhuist binnenkort met zijn moeder en zusje naar Vlagtwedde. Ze gaan daar op een 
boerderij wonen. We wensen Gerrit en Lieke heel veel plezier op de boerderij en op hun nieuwe 
school. Laat nog eens iets van jullie horen! 
  



VLL 

In groep 3 werken we nu met de laatste kern (kern 12).We leren woorden met meerdere 
lettergrepen vlot lezen (verbinding, bewegen, plotseling) en lezen teksten waarbij we vragen 
moeten beantwoorden. Alle kinderen lezen boekjes op M4 niveau en een aantal kinderen leest 
ook al boeken op E4 niveau. 
 

Alles-in-1 (groep 4) 

Het thema van het laatste project is “Wat groeit en bloeit” waarbij de volgende onderwerpen aan 
de orde komen: het groeien van en zorgen voor planten, dieren en mensen en de wonderen van 
de natuur. In deze lessen ligt, naast aandacht voor wereldoriëntatie, de nadruk op spelling, taal 
en begrijpend lezen. 
  

Gym 

Aanstaande donderdagmiddag vervalt de gymles  i.v.m. de opening van de schoolbibliotheek. 
Zie info elders in deze nieuwsbrief. 

 

Oproepje 

Wie zou deze week een aantal boekjes voor de nieuwe groep 3 kunnen kopiëren?  
 

Tot slot 

Tot slot wensen we iedereen een fijne, zonnige vakantie en zien we elkaar eind augustus 
uitgerust en gezond weer terug. 

 
Groep 5 en 6 
 
Schoolreis 

Op 28 mei zijn we moet de kinderen van groep 5/6 op schoolreis gegaan. De dag begon wat 
regenachtig, maar gezien het programma waarbij de kinderen toch al nat zouden worden, was dit 
geen groot probleem.  

 
We zijn in een optocht van zeven auto’s vertrokken richting Lauwersoog, waar we daar 
aangekomen een vrolijk vertellende gids toegewezen kregen. De kinderen mochten 
schepnetvissen in zoet water (hybiën). Enkele kinderen hadden in het begin wat moeite de 
voeten nat te maken, maar na een paar klasgenoten tot aan de knieën in het water te zien, 
gingen ze alsnog overstag. Er werden mooiste waterbeestjes uit het water gevist. Van 
waterschorpioenen tot stekelbaarsjes. 



Hierna kwam het echte werk. De kinderen mochten gaan wadlopen! Hierbij konden de ze zich 
bewijzen als echte bikkels. De korte broeken gingen aan, de schoenen werden hoog en stevig 
dichtgeknoopt. Zo waagden de kinderen zich in de zachte modder van ons mooie waddengebied. 
Tijdens deze tocht stond er een stevig briesje, met af en toe een waterig zonnetje, maar het kon 
niemand wat deren! Eenmaal terug aan land waren de kinderen nog moeilijk als zichzelf te 
herkennen. De modder zat werkelijk overal. Tot in het haar aan toe! Helaas zal één schoen van 
Bas van Dijk voor altijd verstopt blijven in de drek van het wad…. 

 
Gelukkig stond er in restaurant Het Booze wijf in Lauwersoog een lekker warm frietje, met ijsje 
toe op ons te wachten, zodat de kinderen weer even op adem konden komen. 
Het afsluitende korren op het wad liep echter wat anders dan gepland. Onze gids had het nog 
nooit zo eb gezien. Hierdoor moest er een groot net getrokken worden door een miniscuul geultje 
water dat zo klein was dat de vergelijking van de olifant in een porseleinkast zich opdiende. Maar 
het mocht de pret niet bederven, want de kinderen bleven de gehele dag rondrennen met een 
glimlach van oor tot oor. 

Meer foto’s van deze dag kunt u vinden op onze website. Al met al kunnen we terugkijken op een 
zeer geslaagde dank, waarbij grote dank uitgaat naar de ouders die mee zijn gegaan als 
begeleiding! 
 

Woensdag 

Sinds 3 juni heeft er zich een kleine verandering voorgedaan binnen groep 5/6. Juf Marcia zal 
vanaf nu tot aan de zomer RT-begeleiding verzorgen, zodat meester Gerrit nu ook op de 
woensdag voor de groep staat. Hierdoor ontstaat er meer rust voor de groep, iets wat langer op 
het wensenlijstje stond van ouders en team. 
 

Tassen 

Wanneer u nog enkele plastic tassen over heeft, dan zijn deze weer van harte welkom bij ons 
op school! We hebben voor elk kind namelijk eentje nodig. 

 

 
Groep 7 en 8 
 
Afscheid groep 8 en musical 

Op maandag 29 juni zullen we in het dorpshuis van Ezinge afscheid nemen van groep 8. Hier 
spelen wij ook de musical “De Eiland”. Deze week volgt een brief met alle gegevens van de 
laatste week. 
 



Ameland 

We zijn dit jaar naar Nes en Buren geweest op Ameland. Onze schoolreis zal worden verteld door 
de kinderen via een aantal korte hoofdstukjes. 
 

 

De Vrije Wil… 
Dit jaar op kamp zijn we naar De Vrije Wil in Buren 
geweest.  
Hier staan we te wachten op de boot in Holwerd, op 
een speelgoedbootje. We werden door een aantal 
ouders van en naar Holwerd gebracht.  
Toen we aan wal kwamen op Ameland zijn we eerst 
naar een karretje gelopen die onze grote bagage 
bracht naar de kampeerboerderij. Toen zijn we naar 
de fietsverhuur gegaan en naar het natuurmuseum 
in Nes gefietst. 

 
 

 
  
Eendenkooi… Eerst gingen we ergens zitten en toen 
vertelde de man waar we naartoe moesten en wat we 
gingen doen! Wij gingen naar de eendenkooi. Deze man 
heet Bert en hij legde ons uit hoe je vroeger eenden moest 
vang als eenden kooiker. Bert legde ons ook uit wat een 
cloacahaakje is. En hij vertelde heel veel mopjes. We 
hebben eenden gevoerd.  
 
 
 

 
Fietsen… Elke dag gingen we fietsen door Ameland. In 
de duinen was het fietsen zwaar maar gelukkig hadden we 
versnellingen. Het was wel even wennen want er was geen 
terugtraprem. We hadden fietsmaatjes, en moesten over 
fietspaden en normale wegen fietsen. Als je moest remmen 
zeiden we wortel, aardappel als we achter elkaar moesten, 
rotte aardappel als je weer naast elkaar mocht, en appel 
als je moest stoppen. 
 

 



Jaap de Boer… Jaap ging ons vertellen over 
Ameland. Het is trouwens niet onze meester maar de 
vader van meester Gerrit. Hij vertelde ook over de 
legende van Ameland. We vonden het erg interessant.          

Roemer en Iris 

 
 
Midget-golf… Op kamp gingen we midgetgolven. 
De eerste 5 banen waren nog makkelijk, maar toen 
werd het moeilijker. We waren  heel moe dus het 
lukte niet bij iedereen, maar het was wel leuk.  
We waren te lang in Nes gebleven dus toen waren we 
bijna te laat voor de boot maar de boot had 50 
minuten vertraging dus waren we toch nog op tijd. 
 

 
Strand… We zijn een paar keer naar het strand 
geweest. Sommige kinderen hebben  nog 
gezwommen.  We gingen elke keer met de fiets 
erheen. Het was heel leuk, en heel gezellig. We 
hebben ook nog op het strand slagbal gedaan. We 
zijn ook nog in de duinen geweest. Sommige 
kinderen hebben ook nog gevoetbald. Het waaide 
hard, dus de bal waaide steeds weg maar het was 
wel leuk. Bij het Oerd was het ook heel leuk!!!!     
Groetjes Tim en Sophie.  
  

 
Eten, kamp 2015… Op maandag aten we pasta, 
je kon kiezen tussen spaghetti en macaroni. Op 
dinsdag aten we hele lekkere pannenkoeken die 
gemaakt  waren door Sven. In Nes hebben we een 
patatje gegeten op een terrasje. We hadden ook  een 
ijsje gegeten bij een snackbar, dat was ook heel lekker. 
 


