
 

Nieuwsbrief 5 oktober 2015 

Algemeen 

 
Belangrijke data 

Kinderboekenweek/ 
Projectweken 

Maandag 28 september t/m vrijdag 19 oktober 

Margedag 14 oktober (alle kinderen vrij) 
Koffieochtend 15 oktober (08.45 - 10.00 uur) 
Boekenmarkt/ 
Tentoonstelling 

15 oktober (17.00 – 19.00 uur) 

Herfstvakantie Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 
Screening GGZ groep 2 en 7 13 november 
Oudercontactavond 17-19 november 

 
 
Wijziging in de jaarkalender 

Op 6 november stond een sponsoractie gepland. Deze actie wordt uitgesteld tot het voorjaar 
(datum volgt nog) met als reden de vele activiteiten die tot de kerstvakantie plaatsvinden. 

Een van de koffieochtenden zal ook verplaatst worden naar een avond om zo meer ouders de 
gelegenheid te geven aanwezig te kunnen zijn. Tijdens deze avond staat ook een thema centraal. 
Datum en tijdstip worden later bekend gemaakt. 
   

Koffiemorgen 

De eerste koffiemorgen is op donderdag 15 oktober tussen 08.45 en 10.00 uur. Tineke de Birk 
zal deze morgen aanwezig zijn om meer informatie te geven over de ICT ontwikkelingen bij ons 
op school. 
   

Facebook 

Sinds vorige week heeft onze school een eigen facebookpagina gekregen. Het is van belang, dat 
persoonlijke en vertrouwelijke gegevens ook als zodanig behandeld worden. Alle medewerkers en 
leerlingen van de school zijn gebonden aan de afspraken die daarover zijn gemaakt en 
vastgelegd in het Veiligheidsbeleid. 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 opnamen en foto’s van hun kind voor 
schooldoeleinden bv. website en Facebook. 

Belangrijke punten: 

• Informatievoorziening en ouderbetrokkenheid is het hoofddoel van de website en  
   facebookpagina’s.  
• Onze school heeft een facebookpagina die ingesteld is als een besloten groep. 
• Ouders en verzorgenden van kinderen kunnen zich aanmelden bij deze groep. 
• Alleen de beheerders kunnen een onderwerp starten. 
• Wanneer er gereageerd wordt op berichten gebeurt dit respectvol en positief. 
  

 



Bouwkundige inspectie 

Binnenkort brengen experts van VIIA een bezoek aan onze school. Het doel van dit bezoek is om 
het gebouw te inspecteren op directe veiligheidsrisico’s m.b.t. aardbevingen. Alle gebouwen in de 
omgeving die een hogere weerstand tegen aardbevingen dienen te hebben, worden 
gecontroleerd. Ook zullen er meters van TNO in onze school worden geplaatst. Deze 
Stabialertmeters meten de trillingen in het gebouw. 
   

Overblijf 

Bij het overblijven tussen de middag zijn een paar nieuwe afspraken gemaakt. De kinderen van 
de groepen 1 t/m 4 mogen tussen de middag zelf bepalen of ze na het eten buiten gaan spelen of 
dat ze binnen blijven om te spelen. Dit gebeurt onder begeleiding van een overblijfkracht. Om 
12.45 uur gaan alle kinderen naar buiten. Om 13.00 uur brengt de overblijfkracht de kleuters 
naar de klas terug.  
  

Oproep van de OR 

We zijn op zoek naar een enthousiast nieuw lid voor de ouderraad (OR). Heb je interesse of wil 
je meer informatie?  
Vraag dan iemand van de OR of stuur een email naar: ouderraad.swsopwier@gmail.com. 

   

Kaarsen voor de voedselbank 

Een collega maakt van kaarsenresten prachtige kaarsen, niet voor de verkoop, maar om mensen 
blij mee te maken. Zo brengt ze ook elk jaar rond de kerst honderden kaarsen, in verschillende 
modellen en mooi verpakt, naar de voedselbank om veel mensen een beetje licht mee te geven 
voor de kerstdagen. 

Voor zoveel moois is heel veel kaarsvet nodig. Als u de komende tijd weer eens een kaarsje 
brandt, wilt u dan het restant niet weggooien maar op school inleveren? U maakt er mensen blij 
mee en het kaarsvet wordt opnieuw gebruikt.  

Uit respect voor de vele uren die zij daar met alle liefde aan besteedt verspreid ik dit artikeltje 
graag op alle scholen waar ik werk. 

Hartelijk dank als u ook meedoet, Trix Krol (gvo)  

 
Projectweken 

In het kader van ons project ‘Raar maar waar’  
nodigen wij alle kinderen uit om een uitvinding te doen. 

Dit kan van alles zijn: iets moois, 
iets handigs, iets nuttigs, iets nieuws.  

Bedenk een leuke naam voor je uitvinding. 
Beschrijf ook goed wat je uitgevonden hebt. 

Dit mag alleen, in een groepje en het mag ook samen met 
iemand van buiten school. Hier heb je ongeveer drie weken de tijd voor. 

De uitvindingen zullen te bewonderen zijn op donderdag 15 oktober tijdens de boekenmarkt. 
Dit alles zal beginnen om 17.00 uur en eindigen om 18.30 uur. De uitvindingen zullen op vrijdag 
16 oktober door de kinderen aan elkaar gepresenteerd worden. 
  



Voorleesproject 

Tijdens het project ‘Raar maar waar’, hebben we ook 3x 
momenten ingepast waarbij oudere kinderen uit groep 5 
t/m 8 gaan voorlezen aan kinderen uit groep 1 t/m 4. 
Vrijdag 2 oktober hebben we dit voor het eerst gedaan. Het 
was gezellig, leuk en het was ook opvallend hoe goed dit 
door de kinderen gedaan werd. Ze mochten een boek 
meenemen van huis of  één van school gebruiken om voor 
te lezen. Deze keer was groep 7/8 aan de beurt en 
volgende week gaat groep 5/6 dit doen. 
  

Magic John 

Afgelopen donderdag 1 oktober was goochelaar Magic 
John bij ons op school. Dit alles in het teken van ons 
project “Raar maar waar”, maar ook gewoon omdat hij 
altijd een hele leuke voorstelling geeft . Het is nu de 
tweede keer dat hij bij ons op school is geweest. 
Naast goede trucs is het altijd leuk (en soms ook 
spannend) om te merken hoe hij zijn publiek betrekt bij 
zijn voorstelling. Nathan, Joey, Inge, Britt en juf Esther 
waren hier getuige van.  

Zij mochten assisteren bij de trucs. Na de voorstelling wilden kinderen graag een handtekening 
(helemaal toen ze doorhadden hoe slecht hij ‘Holland’s got talent’) was behandeld, want wij 
vonden hem allemaal heel erg leuk en heel erg goed. Wie weet komen er bij ons project ook wel 
nieuwe goocheluitvindingen tevoorschijn.  

 
Hulp Karavaan Griekenland 

In de herfstvakantie vertrekt een hulpkaravaan naar Griekenland om goederen en producten uit 
te delen aan de vluchtelingen die aankomen in Griekenland. Omdat het land zelf failliet is, heeft 
de organisatie Hulp Karavaan Griekenland van Erika Mauritz een initiatief genomen om te gaan 
helpen. Vrijwilligers vertrekken met bussen en campers vanuit Nederland op 17 oktober naar 
Griekenland. Op de website www.hulpkaravaangriekenland.nl kun je adressen vinden waar je 
goederen kunt inleveren. Ze hebben een ook een facebook pagina waar de laatste update is te 
zien. Er een rekeningnummer beschikbaar gesteld waar je geld op kunt storten.  

NL08 TRIO 0212 2698 44  t.n.v. Partij voor MenS en Spirit o.v.v. GRIEKENLAND 

Dit rekeningnummer blijft ook beschikbaar na 17 oktober. Van dit geld worden versproducten 
gekocht in Griekenland om ook daar de economie te stimuleren. Tevens wordt er van dit geld de 
benzine betaald die de vrijwilligers kwijt zijn aan reiskosten. Omdat ik als ouder het belangrijk 
vind dat mijn kinderen een steentje kunnen bijdragen aan het helpen van mensen in nood, ben ik 
naar de school gegaan om te vragen wat er mogelijk is. Samen met de school is er gekeken of er 
een bijdrage kan worden geleverd voor dit project met de kinderen en de ouders/verzorgers. Het 
volgende plan is hieruit voortgekomen.  
Op donderdag 15 oktober wordt de jaarlijkse boekenmarkt gehouden op school. Voor iedereen 
die wil, kan een deel van de opbrengst van de verkochte boeken, de gehele opbrengst of een 
vrijwillige donatie schenken in een daarvoor aanwezige donatie bus. Ook staat er een kraam 
waar boeken kunnen worden gekocht die speciaal voor de Hulp Karavaan zijn. Amy Wubbema zal 
dit begeleiden. Het geld wordt door mij gestort op de desbetreffende rekening. Uiteraard is het 
ook mogelijk om op eigen initiatief geld te storten. Op school zal er in de groepen ook aandacht 
worden besteed aan dit onderwerp. Ik hoop dat een ieder het initiatief wil en kan ondersteunen.  
Petra Veltman (moeder van Ida, groep 8) 



Groep 1 en 2 

Fruit 

In de afgelopen weken hebben we veel ervaren over verschillende soorten. Vormen, kleuren, 
verschillende smaken en structuren kwamen aan de orde. Natuurlijk is  er veel geproefd. 

 
De moeder van Ilse nam allerlei fruit mee zoals: rode bessen, bramen, grapefruit, citroen, 
frambozen, druiven. Iedereen heeft er aan kunnen ruiken, even likken om het zuur of bitter te 
proeven.. of gewoon lekker opeten. Het viel op dat veel kinderen een grapefruit best lekker 
vinden. 

                        
Liedje:  
In ied’re kleine appel                       
Daar lijkt het wel een huis 
Want daarin zijn vijf kamertjes 
Precies als bij ons thuis  

In ieder hokje vind je 
Twee pitjes zwart en klein 
Die liggen daar te dromen 
Van licht en zonneschijn 
Zij dromen dat zij later 
In de aarde groeien gaan 
Tot hele grote bomen 
Met appeltjes er aan 

 
 
Rondleiding op fruitbedrijf “Oudebosch” te Kommerzijl 

Ter afronding van het project “Fruit” heeft groep 2 een uitstapje gehad bij de fruitkwekerij. We 
werden vriendelijk ontvangen en mochten in de winkel verschillende soorten appels proeven. 
Zure en zoete lekker sappige pas geplukte appels.. alle kinderen en begeleiders smulden er van. 
Om het fruit goed te kunnen bewaren is er een enorme “koelkast” waar we met z’n allen even in 
mochten. 



 

In de boomgaard hebben we ook appels geplukt, van de appels word ook sap geperst, dit is de 
sap-persmachine. Ook het sap mochten we proeven.. heerlijk! 

 

Samen op de weegschaal. Over het terrein met het appeltreintje, de fruitkisten zijn wagentjes 
waar we een ritje in hebben gemaakt. De mensen van het fruitbedrijf hebben we bedankt voor de 
mooie rondleiding.  

 
 



“Raar maar waar” 

 
Het thema van de kinderboekenweek is: “Raar maar waar”  
In groep 1 en 2 richten we ons vooral op: de ruimte. 

Tijdens de introductie van dit thema zijn al allerlei dingen naar voren 
gekomen mee waar de kinderen bezig zijn; astronauten, raket, zon, maan 
en sterren. Er zijn al mooie raketten geknutseld. De komende weken 
verdiepen we ons hier verder in. 

Ook bieden we nieuw materiaal aan waarmee van alles valt te ontdekken. 
Vorige week was dat magnetix, zo leren de kinderen kennis maken met 
magnetisme.. 

 
 

Graag meenemen 

Om te kunnen knutselen hebben we doosjes en ander toevallig materiaal nodig.  

 

Alternatieve sportdag 

Vrijdagochtend 25 september hebben we in gemengde groepjes kennis gemaakt met 
verschillende soorten sport. Veel inspiratie, afwisseling en plezier! 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



Uitvinding 

Graag willen we weten welke kinderen thuis hun uitvinding voor de expositie gaan maken. 
Op het leerplein hangt een lijst waarop dit kan worden aangegeven. 

  

Nieuwe kinderen in de groep 

Kim en Thijmen zijn binnenkort 4 jaar.  Leuk dat ze bij ons in de groep komen. We wensen hen 
veel plezier!! Nine gaat binnenkort ook een kijkje nemen, zij wordt in november 4 jaar.  
Ook Nine wensen we leuke meeloopdagen toe! 
 

Groep 3 en 4 
 
Bezoek Verhildersum 

Op vrijdag 30 oktober gaan we naar borg Verhildersum in Leens. We 
krijgen een rondleiding in de borg en op het borgterrein met als thema 
“Tante van de tijd”. Voordat we de borg bezoeken besteden we in de 
klas een aantal lessen aan dit thema.    

                                               

 
Lezen 

De kinderen lezen elke dag zelfstandig in hun “stilleesboek” en tijdens de 
boekenweek mag er elke dag een stukje worden voorgelezen aan de klas. Heel 
knap dat de kinderen uit groep 3 dat ook al kunnen! Binnenkort is het 
herfstvakantie en om te voorkomen dat de kinderen uit groep 3 de geleerde 
letters vergeten, is het belangrijk dat er thuis elke dag even wordt gelezen. 

 

Verjaardag 

Juf Fieneke viert haar verjaardag op woensdag 28 oktober. We maken er een 
feestelijke ochtend van met spelletjes en lekkere hapjes. 

 

 

 

 
Groep 5 en 6 
 
Project dieren 

Op dit moment zitten we in de klas midden in het project dieren.  We leren over dino’s, 
zoogdieren, paarden, vissen en amfibieën en reptielen. We lezen hierover in verhalen, 
weetteksten en gedichten. Ook de weekwoorden gaan hierover. Deze staan ook weer op de 
computer. De kinderen kunnen hier thuis ook mee oefenen via www.bloon.nl.   
De kinderen weten zelf hun wachtwoord. In de klas oefenen we hier ook mee.  

 
Rekenen 

Met rekenen zijn we in groep 5 druk bezig met getallen tot 1000 op de getallenlijn. We leren hoe 
we handig kunnen optellen en aftrekken. De tafel van 8 is geïntroduceerd. Dus goed blijven 
oefenen.  Ook hebben we kennis gemaakt met deelsommen, we leerden dat delen het 
omgekeerde is van vermenigvuldigen.   



In groep 6 zijn we bezig met schattend optellen, getallen tot 10000 op de getallenlijn en ook het 
handig optellen zijn aan de orde geweest. We hebben van kranten een vierkante meter gemaakt 
en getekend op het schoolplein. En hoe maak je drie vierkante meter?  
  

Kinderboekenweek 

Dan was er natuurlijk de opening van de kinderboekenweek. Raar maar waar. Mattie kwam ons 
vertellen en laten zien wat er in haar koffer zat. Wat zie je in een bal? Wat kan het zijn? Ze 
leerde ons om onze fantasie te gebruiken. De meest fantastische ideeën kwamen naar boven. 
Super om te zien.  

Ook de goochelshow maakte indruk, de truc met het geld wat overal tevoorschijn kwam, de kaart 
van Julian die op het doek tevoorschijn kwam, de gekleurde doekjes die steeds verdwenen en 
dan weer aan elkaar zaten.  Raar maar waar…….. 

Zo vliegen de weken voorbij. Thuis is iedereen druk bezig met zijn of haar uitvinding. Deze 
worden allemaal tentoongesteld op 15 oktober.  We zijn erg benieuwd. 
 

Openluchtmuseum Het Hoogeland 

Woensdag 28 oktober gaan we met groep 5/6 naar openluchtmuseum Het Hoogeland  in 
Warffum.  Mochten er ouders zijn die willen en kunnen rijden dan horen wij dat graag voor 
de herfstvakantie. 

 
  



 

Groep 7 en 8 
 
Drents Museum 

Woensdag  23 september zijn we met onze groep naar het Drents Museum geweest om daar het 
programma ‘Prehistorie high-tech’ te volgen. Dit was ontzettend leuk en leerzaam. Na een 
algemene inleiding over prehistorie en high-tech gingen we in twee groepen uiteen. Een groep 
kreeg een rondleiding door het archeologische gedeelte (met o.a. de boot van Pesse en het 
meisje van Yde) met daarbij uitleg over allerlei uitvindingen. De andere groep ging praktisch aan 
de slag met leerbewerking, ontcijferen van runentekens en werken aan een bot. Assen is wat ver 
weg voor ons, maar het was zeker de moeite waard. 

 

 
Project ‘Raar maar waar’ 

Maandagochtend 28 september zijn we gestart met ons project ‘Raar maar waar’. Twee 
wetenschappers (Rosie Explosie en Kaatje Kaboem, gespeeld door Ida en Inge) maakten ons 
duidelijk dat zij wel weer wilden werken aan een nieuwe uitvinding en daarbij hebben ze onze 
kinderen ook uitgenodigd om daar aan mee te werken.  Daarna hebben we met z’n allen het lied 
‘Wij zijn de uitvinders’ gezongen en daarmee was de opening compleet. 
In de eerste week willen we vooral werken aan inspiratie en ideeën. Mattie de Vries (onze 
creatieve buurvrouw) is maandagmiddag bij alle groepen langs geweest om met hen te praten 
over het begin van zo’n uitvinding. In de tweede week komt ze weer langs om te adviseren bij 
het vervolg van de uitvinding. De derde week zal heel gericht zijn op presentatie. 
We zijn heel benieuwd welke uitvindingen er allemaal uit de hoed getoverd worden, maar dat 
gaan we zien op donderdag 15 oktober. 
  

Meelwormen 

Juf Rebekka heeft op haar school veel gewerkt met biologie. Dat komt in ons project goed uit, 
want ook natuur is één van de thema’s. Afgelopen week heeft ieder in de klas gewerkt met 
meelwormen. We hebben het bekeken, bestudeerd, gevoeld en nu liggen onze meelwormen in 
een bak met graan en appels in de hoop dat ze gaan verpoppen en uiteindelijk getransformeerd 
worden tot kevertjes. 


