
 

Nieuwsbrief 2 juli 2015 

Algemeen 

 
Enquête: 

In april is er een enquête afgenomen met als doel de mening van ouders te inventariseren over 
organisatie en inhoud van de levensbeschouwelijke vormingslessen in de toekomst. Naar 
aanleiding van de antwoorden in de enquête zijn grafieken gemaakt. Download de resultaten. Het 
team en de identiteitscommissie nemen de uitkomsten van de enquête bij organisatie en inhoud 
van de levolessen nieuwe stijl. 
  

Lio stagiaire 

Na de zomervakantie zal Rebecca Boonstra (4e jaars academische pabo student) haar lio stage 
bij ons op school invullen. Dat houdt in dat zij onder begeleiding van en in samenwerking met 
Jaap Veenstra op maandag, dinsdag en woensdag lessen zal verzorgen in groep 7 en 8. Haar 
stage is vanaf augustus 2015 tot februari 2016 

 
 
Jarig in juli  

In de maand juli zijn jarig: Thijn, Marit, Hannah, Charissa, Noëlla, Joëy en 
Sibren. Wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe! 
  

Belangrijke data 

 4 juli zomervakantie  
 17 augustus eerste schooldag 
 1 september informatieavond 
 21 - 25 september sportdag Op Wier (op 1 van deze dagen) 
 30 september margedag (alle kinderen vrij) 
 14 oktober sponsoractie 
 19 - 23 oktober herfstvakantie 

 
  

Verhuizingen 

Katalin Wilbords gaat samen met haar ouders en broertje verhuizen naar Leersum. We willen de 
ouders van Katalin bedanken voor hun grote betrokkenheid bij onze school de afgelopen jaren. 
We wensen hen een hele fijne tijd toe in Leersum en voor Katalin en haar broertje op hun nieuwe 
school. 

Ook Gerrit en Lieke van Dijk gaan samen met hun moeder verhuizen. Zij nemen hun intrek op 
een boerderij in Vlagtwedde. Wij willen Wilma bedanken voor haar inzet bij de overblijf en voor 
de inzet die ze het afgelopen jaar bij ons op school heeft getoond als vrijwilligster. Wij wensen 
jullie heel veel plezier op jullie nieuwe plek en op de nieuwe school. 

Er gaan nog drie kinderen van onze school verhuizen. Elin uit groep 1, Mette uit groep 5 en 
Hannah uit groep 6. Ouders bedankt voor jullie betrokkenheid bij onze school. Wij wensen de drie 
meiden en hun ouders een hele mooie tijd toe in Zuidhorn en op de nieuwe school. 
  

http://www.opwier.nl/bestanden/368234/uitslag-levo-enquete.pdf


Opa Kracht 

De afgelopen jaren hebben wij veel hulp gekregen van Bennel Kracht (opa van Bart uit groep 8). 
Grote klussen, kleine klussen, niets was hem teveel! Wij vinden het dan ook ontzettend jammer 
dat Bennel afscheid neemt van onze school. Wij bedanken hem heel hartelijk voor zijn jarenlange 
“klus” inzet. 
  

Afscheid nemen van… 

Juf Vanessa 
Na 8 jaar lesgeven ga ik afscheid nemen van SWS Op Wier. In 2007 ben ik als leerkracht 
begonnen in Ezinge. Eerst heb ik een aantal jaren bij de kleuters gewerkt en de laatste 5 jaar gaf 
ik les in groep 5/6. Altijd met ontzettend veel plezier. Ik heb het als een leuke, leerzame maar 
ook als zeer gezellige tijd ervaren. De betrokkenheid van de leerlingen, het team maar ook van 

de ouders zal ik zeker gaan missen!  

De groep leerlingen die ik voor het eerst 
zag toen ik binnenwandelde bij de 
school, neemt dit jaar afscheid en vliegt 
uit naar het voorgezet onderwijs. Deze 
groep leerlingen heb ik hun hele 
basisschoolperiode mogen volgen en in 
totaal ook 4 jaar in de klas gehad.  

Na de zomervakantie ga ik twee dagen werken op basisschool De Wierde in Adorp. Ik wens 
iedereen nog een hele fijne tijd toe op SWS Op Wier en natuurlijk een hele prettige 
zomervakantie! En wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen! 

Met vriendelijke groeten, Vanessa Frankes 

Meester Gerrit 
Met het einde van het schooljaar zal ook ik (meester Gerrit) deze school verlaten. Dit doe ik met 
gemengde gevoelens. In de korte tijd dat ik hier werkzaam was, heb ik de school en zijn mensen 
(kinderen, ouders en collega's) als erg vriendelijke en gezellig ervaren en zal dit allemaal ook 
zeker gaan missen. Aan de andere kant heb ik ook erg veel zin in mijn nieuwe baan op 
basisschool Roodschoul in Roodeschool.  

Ook van mij een fijne vakantie toegewenst en wellicht tot ziens!  
Gerrit de Boer 
  

Kanjertraining 

Halverwege dit schooljaar hebben we het predicaat “Kanjerschool” gekregen. We willen u nog 
een keer informeren wat dit precies inhoudt: 

Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren 
zonder gepest of uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een school waar ze op een 
fijne manier les kunnen geven. De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg 
voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, is het speerpunt van de Kanjertraining.  

Wat streven we na met de Kanjertraining?  

 Kinderen kunnen zichzelf goed voorstellen. 
 Kinderen denken positief over zichzelf. 
 Kinderen kunnen zeggen: er zijn mensen die van me houden. 
 Kinderen kunnen zeggen: niet iedereen is een vriend(in) en dat hoort zo. 
 Kinderen kunnen zich voornemen te luisteren naar kritiek. 



 Kinderen kunnen in vervelende situaties vertellen wat hen dwars zit en hoe dat kan 
veranderen. 

 Kinderen kunnen de schouders ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is 
niet wijzer. 

 Kinderen kunnen maatregelen nemen als ze worden lastig gevallen: nooit alleen oplossen, 
maar steun zoeken bij bekenden.  

Daarnaast werken we aan 

 Vergroten van eigenwaarde. 
 Verbeteren of herstellen van contact tussen ouders en school, kind en leerkracht en 

kinderen onderling. 
 

Opbouw van de lessen 
Thema Jezelf voorstellen  
Thema Iets aardigs zeggen  
Thema Weet jij hoe je je voelt?  
Thema Kun je nee zeggen?  
Thema Luisteren en vertellen  
Thema Luisteren en samenwerken  
Thema Vriendschap  
Thema Vragen stellen  
Thema Je mening vertellen… maar niet altijd  

De rode draad  

 Kijken naar het gedrag van kinderen en aanspreken op concreet gedragsniveau. 
 Uitgaan van het positieve. 
 Voortdurend een beroep doen op de groep: niet als leerkracht met oplossingen komen. 
 Vijf afspraken van de Kanjertraining. 
 Vertrouwensoefening als afsluiting van de les. 

  
De vijf afspraken  

1. We vertrouwen elkaar 
2. We helpen elkaar 
3. Je speelt niet de baas 
4. We lachen elkaar niet uit 
5. Je bent niet zielig 

  
Het verhaal van de dieren  
Tijger of Kanjer (wit): vertrouwen in jezelf en de ander  
Pestvogel (zwart): veel vertrouwen in zichzelf, weinig in de 
ander  
Aapje (rood): weinig vertrouwen in zichzelf en de ander  
Konijn (geel): weinig vertrouwen in zichzelf, veel in de ander 
   

Bedenk steeds:  

 Je kunt alleen jezelf veranderen. 
 Alleen jij weet hoe je je voelt. 
 Als je met een rotgevoel zit, vertel het! 
 Zeg je mening (niet altijd) en blijf bij je gevoel. 
 Probeer niet te oordelen. 
 Je komt soms sterke krachten tegen (verzet / weerstand). 
 Sommige kinderen hebben behoefte aan duidelijke grenzen. 



 We geven ruimte aan elkaar; niemand hoeft zich te verdedigen. 
 We praten in tips, niet in trappen! 
 Geen onwil, maar onvermogen om het anders te doen. 
 We werken toekomstgericht: hoe wil je het anders gaan DOEN? 

 
Op www.kanjertraining.nl kunt u nog meer informatie vinden. 
  

Vakantie 

Na al deze informatie wenst het team van Op Wier jullie allen een hele fijne vakantie toe en tot 
maandag 17 augustus! 

 
 

Groep 1 en 2 

Nu dit schooljaar bijna is afgelopen nemen we afscheid van 13 kinderen:  
Sven, Rowan, Nathan, Daniëlle, Noor, Carlijn, Marco, Eline, Marte, Laura en Chayenne. Zij gaan 
na de vakantie naar groep 3. We wensen hen een goede tijd bij juf Fieneke in de klas. 
 
Lieke en Elin gaan verhuizen. We wensen hen alle goeds toe in hun nieuwe woonplaats en veel 
plezier op de nieuwe school! 
  

Schoonmaak 

Het speelleermateriaal en de kasten zijn weer schoon. Met de hulp van een aantal ouders is de 
klus geklaard. Nog hartelijk bedankt voor de hulp! 
  

De laatste gymles  

Donderdag 25 juni hadden we in de gymzaal een bijzondere gymles. Met de hulp van Wilma van 
Dijken, Jelte Arends, Arjette Schouten en juf Laura hebben we een circuit uitgezet met 
verschillende spelletjes. Het was een leuke gymles. 

    



Donderdag namen we afscheid van juf Laura.  

 
Het afgelopen jaar heeft zij veel ondersteuning en individuele aandacht gegeven tijdens het 
spelen en werken. Voorlezen in een kleine groep, werkstukjes maken, of een samen een spel 
doen. We wensen haar alle goed toe voor de toekomst!  

Donderdagmiddag zwaaien we groep 8 uit. Er is dan geen gymnastiek. 

 
Verkleedkleren 

In de verkleedhoek hangen een aantal versleten en verouderde kledingstukken.  
Wie heeft nog kleding die we op school kunnen gebruiken? 

 
 

Groep 3 en 4 
 

Geen nieuws 

 
Groep 5 en 6 
 
Debateerlessen 

Vorige week heeft de laatste les debatteren onder leiding van Sjoke Lousma plaatsgevonden. De 
kinderen kregen de stelling ‘Niemand moet nog vlees eten’ en verdeelden zich in twee kampen. 
Met sterke argumenten voor en tegen gingen de kinderen elkaar te lijf. Daarbij soms opvallend 
sterke argumenten uit onverwachte hoek als gevolg. Nadat de les afgesloten werd met een 
winnaar (Inez Wubbema), kregen de kinderen allemaal een certificaat mee naar huis. Dus bereidt 
u zich maar voor op de eerstvolgende discussie thuis met uw kind…. 
  

Mediapaspoort 

Wat weten we allemaal van media en hoe gaan we hiermee om (in de toekomst). Allemaal zaken 
waar onze kinderen meer en meer mee te maken krijgen.  

Op vrijdag 19 juni is onze school bezocht door mensen van de Nationale Academie voor Media en 
Maatschappij om te bekijken hoe het staat met de mediawijsheid van onze kinderen. De gastles 
die door hen verzorgd werd, had als doel om de methode die ze aan het ontwikkelen zijn uit te 
testen. De les bij groep 5/6 ging over hoe gevoelens tot uiting kunnen komen via internet. De 
gastdocenten waren positief verrast over hoe onze kinderen emoties konden herkennen en hoe 
deze zichtbaar zijn vanaf gezichten. Het onderwerp sprak de kinderen ook erg aan.  



Voor ons als school is het natuurlijk ook van belang om helder in beeld te krijgen wat de rol is 
van media in het dagelijks leven van de kinderen. Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat 
een leerling aan een volwassene moet uitleggen hoe het allemaal werkt. 
  

Op Roakeldais 

Donderdagochtend op 25 juni zijn de kinderen uit de midden/bovenbouw naar Op Roakeldais in 
Warffum gegaan. Zoals elk jaar betrof het een groots spektakel van dansoptredens uit 
verschillende hoeken van de wereld. Zo te merken vielen enkele mannelijke dansers erg in de 
smaak bij de dames van onze school, want het gegil en opmerkingen als 'deze hand was ik nooit 
weer', waren niet van de lucht!  
  

Quiz middeleeuwen 

Het einde van het schooljaar nadert nu erg snel en met de methode 'Alles in één' is zo goed als 
afgesloten. Omdat de rapporten reeds mee zijn en we de kinderen het niet meer willen aan doen 
om een grote toets te laten maken, hebben we besloten om het huidige onderwerp 'De 
Middeleeuwen' als quizvorm te gaan afsluiten. Hierin hebben de kinderen zelf de grootste rol. In 
groepjes pluizen ze een hoofdstuk door en maken hieruit enkele goede vragen. In de loop van 
komende week zal de quiz in de klas gehouden worden. De groep die als winnaar uitgeroepen 
wordt mag een kleine attentie verwachten als prijs. 
  

Einde van het schooljaar 

Zoals u inmiddels weet zullen er voor aankomend jaar weer grote dingen veranderen voor groep 
5/6. Ook zijn er enkele kinderen die vanwege verhuizing onze school zullen verlaten, wat wij 
natuurlijk erg jammer vinden. Wij wensen Katalin, Hanne en Mette een voorspoedige toekomst 
toe op de nieuwe school! 

Voor u alvast een heel fijne vakantie en een voorspoedig nieuw schooljaar! 

 
Groep 7 en 8 
 
 
Groep 8 naar de middelbare school 

Op de afscheidsavond hebben we de leerlingen van groep 8 extra in de picture gezet , omdat ze 
deze week voor het laatst op school zijn. Tijdens de afscheidsavond hebben we voor elk kind een 
gedicht voorgelezen en hebben ze hun traditionele wandeling over de brug gemaakt , 
aangemoedigd door het aanwezige publiek. Op donderdag gaan we naar Bjoeks om te klimmen , 
maar ook ( als ze durven) een sprong in het diepe te wagen. En op donderdagmiddag de laatste 
gang uit school onder de bogen door. Waar gaan ze allemaal naar toe? 

Werkman-college:  Jochem 
Augustinus-college: Hannah, Yara, Niels, Esmee 
AOC Terra Winsum: Davy, Robert, Daniëlle, Colinda 
Kamerlingh Onnes: Tim, Bart 
Staring-college(Lochem) : Ivar 
Wessel Gansfort : Sophie, Lisa 

We wensen alle leerlingen veel plezier en veel succes op hun nieuwe school. 


