
 

Nieuwsbrief 14 september 2015 

Algemeen 

 
Kid2b 

Helaas zal de naschoolse opvang door Kids2b bij ons op school verdwijnen. Astrid Kazemier 
(regiobegeleider Kids2B) heeft aangegeven dat opvang op onze school, niet langer haalbaar is, 
met als belangrijkste reden dat er te weinig kinderen zijn.  

Voor alle ouders die gebruik van maken van de naschoolse opvang en voor onze school is dit 
natuurlijk erg jammer. Op Wier gaat onderzoeken of het misschien mogelijk is of een andere 
organisatie opvang kan aanbieden op onze school.  
 

Overblijven 

Een paar punten van aandacht: Niet alle kinderen die incidenteel overblijven worden in de 
overblijfmap ingeschreven. Om overzicht te bewaren en het bepalen van het aantal 

overblijfmedewerkers is het belangrijk dat dit wel gebeurt. Alleen ouders mogen in de map 
schrijven. 

Het gebeurt regelmatig dat rekeningen van het overblijven niet worden betaald. Daar worden 
vervolgens vele telefoontjes en brieven aan wordt gespendeerd. Als rekeningen langere tijd niet 
worden betaald, moeten we helaas betreffende kinderen uitsluiten van de mogelijkheid tot 
overblijven. 
 

Belangrijke data 

Sportdag 25 september 
Kinderboekenweek/
Projectweken 

Maandag 28 september t/m vrijdag 19 oktober

Margedag 14 oktober (alle kinderen vrij) 
Koffieochtend 15 oktober (08.45 - 09.00 uur) 
Boekenmarkt/ 
Tentoonstelling 

15 oktober (17.00 – 19.00 uur) 

Herfstvakantie Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 
 
  

Koffieochtend 

Voor dit schooljaar staat er vier keer een koffieochtend gepland. Bij twee bijeenkomsten staat 
een thema centraal. Tijdens de andere twee bijeenkomsten kunt u over alle praktische zaken met 
de LocoPlus in gesprek gaan.  
De eerste koffieochtend is op donderdag 15 oktober. Deze morgen staat in het teken van ICT op 
school. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 
  

Afspraken omgang website en sociale media 

Binnenkort kunt u ons niet alleen vinden op www.opwier.nl maar ook op Facebook. Op dit 
moment worden hierover afspraken gemaakt want het is voor een goed schoolklimaat van 
belang, dat persoonlijke en vertrouwelijke gegevens ook als zodanig worden behandeld. Alle 
medewerkers en leerlingen van de school zijn gebonden aan de afspraken die daarover worden 



gemaakt. Ook van ouders/verzorgers wordt een zorgvuldige omgang met vertrouwelijke 
gegevens verwacht. Bij de aanmelding van een leerling op school verlenen ouders toestemming 
tot het maken en publiceren van opnames en foto’s van hun kind voor schooldoeleinden voor de 
website en sociale media. 
  

Kinderboekenweek/projectweken 

Het thema van de Kinderboekenweek is “Raar maar waar” en valt 
samen met onze projectweken. Deze weken staan in het teken 
van natuur, wetenschap en techniek. 
 
De opening voor de kinderen is op maandag 28 september. Op 
donderdagmiddag 15 oktober tussen 17.00 en 19.00 uur is er 

weer een tweedehands kinderboekenmarkt. Alle kinderen van onze school mogen boeken 
verkopen. Ook kunt u als ouder dan alle resultaten van het project bewonderen. Binnenkort 
ontvangt u meer informatie over alle activiteiten die tijdens deze weken plaatsvinden. 
 

Sportdag 

De sportdag is afgelopen schooljaar vanwege het slechte weer niet doorgegaan. We hebben 
daarom gezocht naar een alternatief en dat hebben we gevonden in een sportochtend op vrijdag 
25 september op onze school. Hierbij zullen de kinderen van alle groepen worden gemengd en in 
circuitvormen langs vier onderdelen gaan. De onderdelen zijn: Judo, Tennis, Spelen op het plein 
en Bewegen op muziek. 

 

 

Groep 1 en 2 

In de afgelopen weken hebben we 
kennisgemaakt met elkaar, gespeeld en 
gewerkt met bekend en ook nieuw 
spelmateriaal. 

Uit het reuzenboek “Indi” het 
indianenmeisje lezen we elke week een 
verhaal. Door goede daden te doen kan 
zij veren op haar tooi verdienen. Zo staat 

elke week een mooi verhaal maar ook cijfer centraal.  



Deze week is dat de  

5 

      

 

”in de gymzaal” 

Het vernieuwde plein nodigt uit tot allerlei nieuwe vormen van spel. Kleuren tikkertje, springen 
van de een naar de andere kleur, hinkelen en natuurlijk eindeloos over de weggetjes rijden met 
karren en fietsjes. Van plakfiguren hebben we zelf ook een mooi patroon voor het plein bedacht. 

 

 

Nieuwe kinderen in onze groep. 

Thijmen Verwijk en Kim Slopsema worden binnenkort 4 jaar en lopen alvast mee in onze groep. 
Alvast een fijne tijd toegewenst! 

 

Letter van de week  

b 
 

Nieuw thema: Fruit  

Veel fruit is weer rijp en de komende 2 week 
ligt hier het accent op tijdens het werken en 
spelen. We maken een fruitgrafiek waarop de 
kinderen zelf kunnen aangeven welk fruit zij 
meenemen tijdens de pauze deze week. Fijn 
is als er veel variatie is…       

 



 
 
Uitstapje 

De kinderen uit groep 2 gaan op woensdag 30 september een uitstapje maken naar 
fruitteeltbedrijf Oudenbosch in Kommerzijl. 
http://www.oudeboschfruit.nl/ 

 

Oproep  

Welke ouder wil af en toe een groepje kinderen voorlezen in de schoolbibliotheek? 

 

Huishoek 

De huishoek is een favoriete speelplek. Er word heel wat af getelefoneerd. Wie 
heeft nog een oude mobile telefoon liggen die we daar kunnen gebruiken? 

Wie heeft voor de vakantie de kussens en kleden uit de leeshoek meegenomen om 
te wassen? Het is nog niet teruggebracht.  

 

Groep 3 en 4 
 
Informatieavond 

De informatieavond  werd door bijna alle ouders bezocht. Enthousiast vertelden de kinderen aan 
hun ouders wat ze allemaal al hadden geleerd en gedaan. Een kijkje in verschillende schriften 
mocht natuurlijk niet ontbreken.  
  

Lezen 

In groep 3 zijn we vandaag gestart in Kern 2 van Veilig Leren Lezen. De 
volgende letters worden in deze kern aangeboden : t (teen)  ee (een)  n 
(neus)  b (buik)  oo (oog). Deze letters worden gestempeld , gelegd in de 
letterdoos en ingevuld in de letterzetter. Dagelijks lezen we letters en 
woorden op het digibord, in het leesboekje van Kern 2 en lezen de kinderen 
in hun “stilleesboekje”. Door op allerlei manieren met letters en woorden te 
oefenen wordt het leesproces bevordert en kunnen de meeste kinderen 
binnenkort al vlot lezen. Daarnaast is het belangrijk dat ook thuis aandacht 
wordt besteed aan lezen en voorlezen.  

In groep 4 lezen we vanaf morgen 3 keer per week met een tutor uit groep 7/8. Het is de 
bedoeling dat, na een paar keer oefenen ,de kinderen de woordrijen correct en zo vlot mogelijk 
kunnen lezen. Ook in de klas lezen we dagelijks teksten uit Alles-in-1 en woorden en zinnen uit 
Vloeiend en Vlot. 
            

Appelbomen        

Vorige week zijn we begonnen met lessen over hoe appels aan de bomen groeien; 
van bloesems in het voorjaar tot appels in het najaar . Hoe ziet een appel er van 
binnen uit en waarom zie je soms gaatjes in een appel? Van de appels die de 
kinderen hebben meegenomen maken we binnenkort iets lekkers. Ook zijn er 
appelbomen getekend en gekleurd en voorzien van verschillende geverfde appels.  



 

 
Groep 5 en 6 
 

We hebben hard gewerkt de afgelopen weken, maar gelukkig was er ook 
tijd om tussendoor een spelletje te doen. Zo leren we elkaar steeds 
beter kennen.  

Met rekenen ging het in groep 5 over symmetrie, dit hebben we 
geoefend met een spiegeltje. Ook zijn we bezig met klokkijken, digitaal 
en analoog. In groep 6 hebben we met meetkunde gehad over 
plattegronden met hoogtegetallen en hoe je die kunt bouwen. Ook zijn 
we druk bezig om te leren hoe je handig kunt rekenen. Het oefenen van 
de tafels blijft erg belangrijk. Dus goed blijven oefenen! 

Met spelling ging het over klankgroepen en eind d of t in groep 5, groep 
6 had het over eindstukken -tie en apostrof. Via bloon kunnen de 
kinderen alweer de nieuwe woorden oefenen.  

Verder zijn er prachtige kunstwerken in COBRA-stijl te zien in de klas, 
welke met veel enthousiasme door de kinderen zijn gemaakt.  

 

Groep 7 en 8 
 
 
Gym op het plein 

Afgelopen donderdag hebben we gebruik gemaakt van ons schoolplein voor de gymles. We 
hebben met wattenstaafjes (hele grote) gehockeyd, gevolleybald en andere spellen gespeeld. Dit 
was al een beetje een voorproefje op onze sportochtend van 25 september , omdat we daar ook 
weer gebruik willen maken van ons plein voor één van de spelonderdelen. ’s Morgens hebben we 
ook nog de kinderen van groep 1 en 2 bij hun spelletjes begeleid. Dat was heel leuk. 
  

LEVO – openbare groep 

Met Levo werken we met groep 6, 7 en 8 met het thema “Kracht van de natuur” van de methode 
Krachtbronnen. Tot nu toe hebben we het gehad over totemdieren en de vleesindustrie. Dit 
laatste hebben we afgesloten met een debat over de stelling: “Ieder mens moet minder vlees 
eten”. De groep was verdeeld in voor- en tegenstanders van de stelling, die afwisselend het 
woord mochten nemen om hun mening te verdedigen. De conclusie was dat we vooral moeten 
nastreven om biologisch vlees te eten. 
 

Woensdag 23 september naar het Drents Museum 

We hebben met geschiedenis tijdvak 1 over de Jagers en de Boeren afgesloten en in het kader 
daarvan ( en ook ihkv van ons jaarlijkse erfgoedbezoek) gaan we woensdag 23 september aan 
het werk met het programma “Prehistorie hightech” van het Drents Museum. Omdat er natuurlijk 
ook wel wat reistijd bijkomt, zijn we hier van 8.30 uur t/m 12.30 uur mee bezig. 

 

 


