
 

Nieuwsbrief 14 december 2015 

Algemeen 

 
Fijne vakantie, fijne feestdagen en tot volgend jaar!!  

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2015. Alle teamleden 
van SWS Op Wier wensen u langs deze weg een hele fijne 
kerstvakantie, gezellige feestdagen en een goed uiteinde! Wij 
hopen u maandag 4 januari allemaal weer gezond en wel op 
school te mogen ontvangen om er samen een mooi, goed en 
vooral leerzaam 2016 van te maken. Tot volgend jaar! 
  

Kerst 
De Levolessen van donderdag 17 december staan in het teken van Kerst. De lessen worden in 
groep 1 t/m 4 verzorgd door juf Joke (Chr. Levo) en juf Fieneke (Openbare Levo). De lessen in 
groep 5 t/m 8 worden gegeven door juf Trix (Chr. Levo) en meester Jaap (Openbare Levo). 

Op woensdag 16 december eten de kinderen, in hun eigen klas, ‘s avonds op school. Wilt u 
uw kind(eren) een bord, een beker en bestek (voorzien van naam) in een plastic tas 
meegeven? 

Vanaf 17.45 uur kunnen de hapjes in de klas worden gebracht. We verwachten de kinderen 
uiterlijk om 18.00 uur in hun eigen klas. Het kerstdiner is rond 19.00 uur afgelopen. 
Tussen 18.30 en 19.00 uur bent u van harte welkom in de gemeenschapsruimte om onder het 
genot van een kersthapje/-drankje elkaar een fijne kerst toe te wensen.  
Rond 19.00 uur zijn de kinderen klaar met eten en kunt u de kinderen (en schalen, etc.) 
meenemen naar huis. 

Donderdag 17 december is er inloop van 08.30-09.00 uur.  
 

Voedselbank 
Ook dit jaar willen we in de Kerstperiode aandacht 
besteden aan een goed doel: deze keer is dat de 
Voedselbank in Winsum. U kunt daarvoor vanaf maandag 
14 december houdbare voedingsmiddelen neerleggen op 
de daarvoor bestemde tafel in de gemeenschapsruimte.  

 
 
 

 
Continurooster 

Op vrijdag 18 december zijn de kinderen van de onderbouw om 12.00 uur vrij. De kinderen van 
de bovenbouw eten tussen de middag op school en zijn om 14.00 uur vrij. Het is de bedoeling 
dat de kinderen zelf eten en drinken mee nemen. 
 
 
 



ICT 
Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen van onze ICT visie en beleidsplan. Na de 
Kerstvakantie zijn we in het bezit van 20 i-pads, een aantal laptops en ruimt twintig computers. 
Er wordt al druk geoefend op de i-pads. We onderzoeken welke programma’s wij belangrijk 
vinden voor onze kinderen en hoe we ICT het beste als middel kunnen inzetten. Op dinsdagavond 
26 januari is er een ouderavond waarin wij graag met u hierover in gesprek willen gaan. Tineke 
de Birk zal deze avond aanwezig zijn om informatie te geven.Op donderdag 29 oktober 2015 
hebben inspecteurs van VIIA Samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge geïnspecteerd. Tijdens de 
inspectie zijn geen directe veiligheidsrisico’s aangetroffen.  
  

Naschoolse opvang 
De voorbereidingen van de nieuwe BSO zijn in volle gang. Vanaf 7 
maart 2016 kunt u weer gebruik maken van de buitenschoolse 
opvang bij ons op school. Heeft u belangstelling of vragen? Neem 
dan contact op met Martine Jansen: deplezierwier@ziggo.nl of via 
www.deplezierwier.nl Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen al 
binnen! En er kunnen nog meer bij! 

 
Zien 

Eerder dit jaar gaven we aan dat we in november de 
vragenlijsten van het programma ZIEN!, dat het sociaal 
-emotionele functioneren van de kinderen in kaart 
brengt, gaan invullen. Dat hebben we inmiddels gedaan. 
Leerkrachten hebben observatielijsten ingevuld aan de 
hand van hun kijk op de kinderen en de groep. Ook de 
leerlingen hebben vragen over bijvoorbeeld hun 
welbevinden en betrokkenheid op school beantwoord 
(zie ook de afbeelding). De leerkracht gaat aan de hand 
van de uitkomsten kijken of er acties nodig zijn t.a.v.de 
groep, groepjes of individuele kinderen. Het kan zijn dat 
er een groepsgesprek plaats vindt over bepaalde zaken, 
maar ook individuele gesprekjes behoren tot de 
mogelijkheid. Daarbij gaat het niet per sé over zware en 
moeilijke zaken. Het kan ook zijn dat er bij het invullen 
kinderen iets niet goed hebben begrepen en dat door het 
stellen van vragen er meer duidelijkheid ontstaat. 
Mocht hier aanleiding toe zijn dan wordt er uiteraard 
contact met u als ouder opgenomen. 

Voor meer informatie over ZIEN! kunt u de site www.zienvooronderwijs.nl raadplegen. 

 
Informatie vanuit school 

Vanaf het nieuwe jaar zal er meer informatie digitaal worden verstuurd en worden er minder 
briefjes door de kinderen mee naar huis genomen. Heeft u binnenkort een ander mailadres? Wilt 
u dit dan doorgeven aan de leerkracht? 

 
Nieuws van de Identiteitscommissie 

We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het formuleren van leerdoelen voor de 
Levo-lessen. In 2016 gaan we verder aan de slag en zullen we betrokken zijn bij de verdere 
invulling van de Levo-lessen en het duidelijker vormgeven van de identiteit van onze prachtige 



samenwerkingsschool. Binnenkort zullen we een eigen emailadres krijgen en kunnen ouders die 
daar behoefte aan hebben ook hun input geven of hun gedachten met ons delen. Info over het 
emailadres volgt later. 
 
Naast meedenken, vergaderen, lezen en formuleren, willen we vooral ook iets DOEN! Het is jullie 
misschien al opgevallen; Op Wier is een prachtige kerstboom rijker. De LEVO-Kerstboom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst is een feest voor iedereen op Op Wier. De een viert de geboorte van Christus, de ander het 
weer langer worden van de dagen en dus het feest van het licht. Het is een tijd van bezinning, 
samenzijn, warmte, gezelligheid en nostalgie. Het is een feest dat daarom, juist op een 
samenwerkingsschool, breed gevierd moet worden. In dat kader vinden we het belangrijk dat er 
een mooie, grote kerstboom is en iedereen die gezelligheid voelt. We zijn ontzettend blij dat we 
budget hebben gekregen om een mooie boom aan te schaffen.  

Ieder jaar zullen we een vraag stellen die de kinderen gemakkelijk kunnen beantwoorden, of een 
woord dat gevoelens oproept, of een quote of.... 
 

Dit jaar is de vraag: “Wie is jouw lichtje en waarom”  
De leerlingen zullen het antwoord op een mooi strookje 
schrijven en deze strookjes worden met een feestelijk 
lintje aan mooie gouden 3d-sterren bevestigd en in de 
boom gehangen. De boom staat midden in de 
gemeenschappelijke ruimte, zodat iedereen er omheen 
kan lopen en iedereen haar kan bewonderen. 

Tijdens de kerstviering zal extra aandacht besteed 
worden aan de antwoorden. Door de antwoorden met 
elkaar te bespreken, kunnen kinderen zich verplaatsen 
in elkaars denkwereld en zo kunnen we mee bouwen 
aan wederzijds respect binnen de school. We hopen dat 
er veel mooie, ontwapenende en hoopvolle antwoorden 
in de boom zullen hangen. 

Op vrijdag 18 december krijgt iedereen zijn / haar ster met strookje mee naar huis. 

Allemaal alvast fijne, warme feestdagen toegewenst en tot in het nieuwe jaar! 
Antje Slopsema, Natasja Bennink, Marja Datema, Kim Spoelstra 



OR 
Bedankt voor alle goede ideeën in de Dropbox! Het eerste idee is inmiddels aangeschaft nl. een 
prachtige kerstboom in de gemeenschappelijke ruimte. We gaan na de kerstvakantie met alle 
ideeën aan de slag en komen er in het nieuwe jaar op terug. 

Alle leden van de OR wensen jullie fijne feestdagen toe! 
   

Belangrijke data 
 

Kerstviering 16 december (18.00-19.00 uur) 
Inloop 17 december (vanaf 8.30-9.00 uur) 
Continurooster bovenbouw 18 december (groep 5-8 om 14.00 uur vrij 

groep 1-4 is om 12.00 uur vrij) 
Kerstvakantie 21 december tot 4 januari 
Margemiddag 18 januari (alle kinderen ‘s middags vrij) 
ICT thema avond 26 januari (19.45 uur) 
Margemiddag 11 februari (alle kinderen ’s middags vrij) 
1e rapport 19 februari 
Oudercontactavond 23 en 25 februari 

 
 

Groep 1 en 2 
 
 
 
Foto’s 

Na een gezellig Sinterklaasfeest hebben we Sint en 
Pieten weer uitgezwaaid. Op de website staan 
hiervan prachtige foto’s gemaakt door Angela 
Deelman. Zeker de moeite waard om te bekijken. 

dWe bedanken iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt! 

 

 

Letter van de week: K 
Kijk eens hoeveel woorden we al hebben 
gevonden waar we de K in horen? 
 

 

 

 



K  

Dat is ook de letter van Kanjers, 
De kinderen van groep 2 hebben vorige week woensdag namelijk op eigen initiatief, met 
knijpstokken en vegers, het plein ontdaan van rommel en blaadjes. Het ziet er nu weer helemaal 
netjes uit. 

 
 
Meenemen 

Bij het kinderkerstdiner willen we graag gezellige lichtjes neerzetten. 
Graag meenemen: een glazen pot (zonder etiket) of glas, liefst niet te klein. 
(Een olvarit-potje is te klein..)  

 

Sterren, 
In de grote kerstboom hangen sterren met lieve teksten, 
..voor wie brand jij een lichtje?  
Dit liedje zongen we erbij: 
 
boom versieren tiereliereliere 
boom versieren doe maar mee 
kijk daar hangen de sterretjes al 
tussen de groenen takken 
boom versieren doe maar mee… 

Nog een paar sterrenliedjes die we hebben geleerd zijn op youtube te vinden: 
 
Wat een sterren: https://www.youtube.com/watch?v=ZqmyhFXmrUA  
 
Twinkel twinkel kleine ster: https://www.youtube.com/watch?v=S_6qWJEyKto 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 
 
Tablets 

Elke woensdag werken de kinderen met de nieuwe tablets. In groep 4 worden vooral de tafels 
met het ‘Tafelmonster’ geoefend en in groep 3 worden letters volgens onze schrijfmethode met 
de vinger op de tablet geschreven. Daarnaast maken de kinderen kennis met verschillende 
andere leerzame spelletjes.  
  

Stagiaire 
Elke dinsdag is juf Henriette bij ons in de klas. Ze helpt bij het knutselen, ze leest met (groepjes) 
kinderen en verder helpt ze waar nodig. Heel fijn zo’n extra paar handen in de klas. 
  

Kerst             
Vorige week zijn we begonnen met het thema Kerst, een feest van licht. We 
leerden een paar Kerstliedjes en zijn druk bezig met verschillende 
Kerstknutsels. Op het digibord zagen we hoe mensen in andere landen het 
Lichtfeest vieren. De kerstboom in de klas ziet er prachtig uit en de engeltjes 
die de kinderen hebben gemaakt staan heel gezellig in de boom. We verheugen 
ons op het Kerstdiner van a.s. woensdag. Fijn dat er veel heerlijke hapjes door 
ouders worden gemaakt.                                                                                                      

Vraagje: Wilt u uw kind vrijdag een extra tas meegeven voor tekeningen en knutselspullen? 

                                                                                                                  

Lezen 
In groep 3 zijn we gestart met Kern 6 waarbij de volgende 
letters worden geleerd: g , ui, au ,f  en ei. Af en toe 
krijgen een paar kinderen letters en woorden mee zodat 
ook thuis kan worden geoefend. We lezen elke dag via het 
digibord, in leesboekjes die bij de methode horen, in 
zelfgekozen stilleesboekjes en we oefenen dagelijks met 
woordrijen. Op deze manier proberen we ‘leeskilometers’ 
te maken.  

Ook in groep 4 staat technisch lezen elke dag op het rooster. Zowel ’s morgens als ’s middags 
lezen we in Vloeiend en Vlot, oefenen we met woordrijen en lezen we in het stilleesboek. In de 
methode Alles-in-1  leren de kinderen  waar en hoe  ze antwoorden op vragen uit de gelezen 
tekst kunnen vinden (begrijpend lezen). Na de Kerstvakantie volgen we de lessen van 
Nieuwsbegrip.  
 

Groep 5 en 6 
 
Nog één week en dan is het alweer 
kerstvakantie.  

We kijken terug op een mooie Sinterklaas. De 
spelletjes en het bezoek aan Sinterklaas waren 
erg geslaagd. Tussen de middag hebben we 
gezellig in de klas gegeten terwijl juf een 
verhaal voorlas. En toen was het tijd voor de 



surprises….. Vol spanning en nieuwsgierig kwam iedereen in de kring. De surprises stonden 
klaar….  Met een spel werden de surprises verdeeld en de prachtige gedichten voorgedragen. 
Iedereen genoot.  Mooi om te zien hoe verrast iemand kan zijn als de surprise uit onverwachte 
hoek blijkt te komen.  
 

Project Prehistorie 
Op dit moment werken we  aan het project prehistorie en de tijd van de jagers en de boeren. Er 
zijn al verschillende vondsten meegenomen. We leren hoe mensen leefden, woonden, wat ze 
aten, welk gereedschap ze hadden.  Na de kerstvakantie gaat het over de Grieken en de 
Romeinen.  
 

Rekenen 
Met rekenen zijn we in groep 6 bezig met verdubbelen en halveren, meten met gewicht en 
afstand. In groep 5 zijn we bezig met de digitale tijd. Gepast betalen en wisselgeld. Ook leren we 
de deelsommen te maken bij verhaaltjes en dat je hier de tafels bij kunt gebruiken. Dus erg  
belangrijk dat de tafels goed beheerst worden!!! Veel blijven oefenen ook in de vakantie.  
  

Boekbespreking 
Na de vakantie beginnen we met de boekbesprekingen. De kinderen hebben hier inmiddels al 
informatie over gehad en de datum wanneer ze aan de beurt zijn. In de klas hangt een lijst waar 
de titel van het boek op ingevuld kan worden.  

 
Voor volgende week; fijne feestdagen en lekker uitrusten en genieten van een welverdiende 
vakantie! 

 

Groep 7 en 8 
 
Spreekbeurten 

We zijn in de afgelopen weken begonnen met de eigen spreekbeurten van onze leerlingen. Dit 
zijn meestal powerpoint-presentaties die door de kinderen begeleid worden door hun eigen 
verhaal. Dit zijn voor de kinderen vaak spannende aangelegenheden. Gedurende een minuut of 
tien is de aandacht op jou gericht en moet je een samenhangend verhaal vertellen. De 
spreekbeurten die we tot nu toe hebben gehoord waren goed en goed voorbereid. We zijn nu al 
benieuwd naar de spreekbeurten van volgende week. 
 

Openbare levo, groep 6, 7 en 8 
Met deze groep hebben we de module “Kracht van de Natuur” van de methode Krachtbronnen 
afgerond. Hiermee hebben we in de afgelopen maanden gewerkt. Voor een samenwerkingsschool 
werkt deze methode heel mooi. Thema’s (in dit geval natuur-thema’s) worden vanuit 
verschillende gezichtspunten behandeld en hierbij worden ook de benaderingen  van 
verschillende religies meegenomen. Met haiku’s (gedichten over de natuur waarbij de eerste 
regel 5 lettergrepen heeft, de tweede regel 7 lettergrepen en de derde regel weer 5 lettergrepen) 
hebben we het project afgesloten. 

Bomen zijn erg mooi 
Bomen, daar leven wij van 
Zij geven zuurstof 
 


