
 

Nieuwsbrief 19 januari 2016 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 

Cursus coöperatieve werkvormenCursus coöperatieve werkvormenCursus coöperatieve werkvormenCursus coöperatieve werkvormen    

Gisteren hebben we als team scholing gekregen over coöperatief leren ook wel samenwerkend 

leren genoemd. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere 

leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in 

heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze 

geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en 

helpen elkaar. 

De gedachte achter samenwerkend leren is dat zowel de zwakke als de sterke kinderen hiervan 

leren. De zwakke leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en aangemoedigd worden. De sterke 

leerlingen, omdat zij de stof op een hoger niveau leren beheersen als ze het aan anderen 

uitleggen. 

Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus 

sprake van een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is 

dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie 

met elkaar. 

  

BehBehBehBehoefte onderzoek continu roosteroefte onderzoek continu roosteroefte onderzoek continu roosteroefte onderzoek continu rooster    

SWS Op Wier onderzoekt om onze schooltijden aan te passen volgens een continu rooster. In 

samenspraak met de MR is besloten om u als ouder te raadplegen middels een peiling. 

Binnenkort ontvangt u hierover een brief met informatie over het continurooster en de 

voordelen/nadelen hiervan. In een bijgevoegd strookje kunt u aangeven of u wel of niet voor een 

continurooster bent. Wanneer ongeveer 70% van de ouders te kennen geven voor het 

continurooster te zijn, wordt overwogen om de schooltijden aan te passen. 

  

ICT thema avondICT thema avondICT thema avondICT thema avond    

U bent van harte uitgenodigd  voor een informatieve ouderavond op dinsdag 26 januari. Tijdens 

deze avond gaan we met elkaar in gesprek over de nieuwste ICT ontwikkelingen. Tineke de Birk 

zal u voorzien van informatie over alle ICT vernieuwingen op school.  

Kinderen en ICT 

Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon en tablet spelen 

daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te 

vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over….. 

Het media aanbod voor kinderen is enorm. En het verandert steeds. 

Je wilt je kind de wereld laten verkennen, maar wilt dit uiteraard wel 

zorgvuldig doen. Hoe weet je wat geschikt is voor jouw kind? 

Mediasmarties stemt de producten af op de leeftijd en het 

ontwikkelingsniveau van kinderen. 



 

Mediasmarties is een onafhankelijke en niet-commerciële organisatie, opgezet  in opdracht van 

de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, en Welzijn en 

Sport. 

Via een online gids wordt een overzicht geboden van kindermedia , afgestemd op de leeftijd van 

het kind. U kunt hier informatie vinden over de inhoud en geschiktheid van mediaproducten 

zoals: televisieprogramma's, (bioscoop-)films, online games, video games, apps en websites voor 

kinderen tussen 1,5 tot en met 11 jaar. Tevens is het mogelijk een persoonlijk mediaprofiel voor 

je kind te maken: ‘dé mediamatch op maat’. 

Mediasmarties is te volgen via Twitter en Facebook. En een informatieve video over 

Mediasmarties is te vinden via: vimeo.com/25127513 

Redactie ICT-werkgroep L&E 

  

OverblijfOverblijfOverblijfOverblijf    

     Nog niet alle ouders hebben de rekening van de afgelopen periode betaald. Wilt u dit alsnog   

     doen? 

  

VrijwilligsterVrijwilligsterVrijwilligsterVrijwilligster    

Iedere donderdagmorgen zal Ingrid Platje als vrijwilligster bij ons op school werken. Zij zal 

voornamelijk in de onderbouw  leerkrachten ondersteunen en kinderen begeleiden bij hun werk. 

In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen. We wensen haar heel veel succes en 

plezier bij ons op school! 

  

Judo clinics op 21 en 28 januariJudo clinics op 21 en 28 januariJudo clinics op 21 en 28 januariJudo clinics op 21 en 28 januari    

Donderdag 21 januari en donderdag 28 januari worden er door Peter 

Riegman van judoschool Renshu  judoclinics  gegeven aan al onze groepen 

tijdens de gymuren. De kinderen doen hierbij hun gymkleding aan en 

krijgen in de gymzaal een judopak dat er over aan getrokken kan worden. 

Kinderen die een jupopak hebben, worden verzocht dit mee te nemen.  

     Wilt u uw kind ook een handdoek meegeven omdat we van tevoren onze  

     voeten gaan wassen. Er wordt namelijk op blote voeten gewerkt. 

  

Belangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke data    

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 

Voorjaarsvakantie 29 februari t/m 4 maart 

Schoolfotograaf 22 maart 



NNNNaschoolse opvangaschoolse opvangaschoolse opvangaschoolse opvang    

Hallo allemaal, 

De voorbereidingen voor de BSO zijn nog in volle gang. Inmiddels zijn alle papieren naar de 

gemeente gestuurd en zijn we weer een stapje verder. Er hebben al een aantal geïnteresseerden 

zich gemeld voor opvang bij de Plezierwier. Maar er kunnen nog meer bij. 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.deplezierwier.nl of een email sturen naar 

deplezierwier@ziggo.nl. 

Ook zijn er mensen die speelgoed dat in goede staat is aan de BSO schenken. Deze mensen dank 

hiervoor. Heeft u ook nog goed speelgoed liggen of iets anders waarvan u denkt dat het 

misschien wel iets is voor de BSO dan kunt u mij dat altijd laten weten door contact met mij te 

zoeken. Hopende jullie eerst weer tot zover te hebben geïnformeerd. 

Groetjes van Martine 

 

Groep 1 en 2Groep 1 en 2Groep 1 en 2Groep 1 en 2    
    
    
    
WinterWinterWinterWinter    

Op de kalender staat januari, het is volop wintertijd en dat is waar wij momenteel mee bezig 

zijn..  Elke dag bespreken we n.a.v. de dagkalender welke dag / datum het is.  

We besteden deze weken extra aandacht aan de maanden en 

de seizoenen van het jaar. 

De  kinderen van groep1 hebben een dagkalender gemaakt, 

dezelfde die wij in de klas gebruiken.. Groep 2 heeft een 

maandkalender gemaakt met de 4 seizoenen. 

In welke maand en welk seizoen ben jij jarig? 

Zo kan er ook thuis geoefend worden. 

 

CitotoetsenCitotoetsenCitotoetsenCitotoetsen    

De komende weken worden de Citotoetsen Rekenen en Taal voor kleuters afgenomen. 

  

Huishoek en winkelHuishoek en winkelHuishoek en winkelHuishoek en winkel    

De huishoeken de winkel zijn vernieuwd! Er is nieuw meubilair en speelmateriaal aangeschaft en 

met hulp van een aantal ouders is het nu een gezellige speelhoek geworden. 

     



Voor de meeste kinderen is het een populaire hoek om te spelen. Er kan weer volop gebruik van 

worden gemaakt! We bedanken de ouders die hebben meegeholpen! 

 

JudoJudoJudoJudo    

Donderdag 21 januari a.s. word er ’s middags tijdens de gym een judoles gegeven. Elders in deze 

nieuwsbrief meer informatie hierover. De kinderen zijn dan eerder weer op school. 

Donderdagmiddag kunnen ze vanuit school worden opgehaald. 

  

Plastic tasjesPlastic tasjesPlastic tasjesPlastic tasjes    

    Aan het eind van een thema geven we de werkstukjes mee naar huis. Meestal gebruikten we  

    daar plastic tassen voor die we op school verzamelen. Graag willen wij verzoeken om voortaan 

standaard een plastic tas in de fruittas te bewaren zodat we deze kunnen gebruiken bij het 

uitdele van de werkjes. 

BordurenBordurenBordurenBorduren         
Groep 2 is bezig zich de  borduurtechniek eigen te maken. Dat lukt al aardig! 

   

 

Groep 3 en 4Groep 3 en 4Groep 3 en 4Groep 3 en 4    
    
SchrijvenSchrijvenSchrijvenSchrijven    

In groep 3 kunnen de kinderen nu bijna alle letters volgens onze schrijfmethode 

schrijven. We oefenden de letters, als voorbereiding op het schrijven met vulpen, 

met een schriifpotlood. Deze week gaan we voor het eerst schrijven met een echte 

vulpen. Spannend! Dat wordt vast wel even wennen. 

  

VLLVLLVLLVLL    

Vandaag zijn we begonnen in Kern 7 van de leesmethode Veilig Leren Lezen. De volgende 

letters/klanken worden in deze kern geleerd : sch (schip)   ng (ring) en we lezen zinnen die 

beginnen met hoofdletters. In het werkboekje /leesboekje van Kern 7 leren we ook 

meerlettergrepige woorden lezen zoals voetbal  , huisdier en boomhut. Bijna elke dag schrijven 

we woorden in het dicteeschrift; woorden die we horen en woorden die we zien op het digibord. 

  

Hulp in de klasHulp in de klasHulp in de klasHulp in de klas    

Naast juf Henriette, die elke dinsdag aanwezig is, komt juf Ingrid elke donderdagmorgen bij ons 

in de klas. Daar waar nodig biedt ze een helpende hand bij o.a. lezen in groepjes en lezen met 

individuele kinderen.  

 



JudoJudoJudoJudo    

Op donderdag 21 en 28 januari krijgen de kinderen op de normale gymtijden judoles. In de 

gymzaal is voor elk kind een judopak aanwezig. Kinderen die op judo zitten mogen natuurlijk hun 

eigen judopak meenemen. Alle kinderen nemen op beide middagen een handdoek mee .  

  

WeektakenWeektakenWeektakenWeektaken    

Sinds vorige week werkt ook groep 3 met een weektaak. In de weektaak is per dag aangegeven 

welke opdrachten gemaakt moeten worden. Het is leuk om te zien dat de kinderen hier al heel 

zelfstandig mee aan de slag kunnen. 

  

SpellingSpellingSpellingSpelling    

Deze week krijgt een aantal kinderen van groep 4 woorden mee om thuis te oefenen. Volgende 

week is er een dictee van 25 woorden.                                                                                                                  

 

Groep 5 en 6Groep 5 en 6Groep 5 en 6Groep 5 en 6    
    

Na een heerlijke kerstvakantie waarin het soms wel lente leek, begon het schooljaar extra glad. 

Met nog enkele extra vrije ijzeldagen werd de vakantie verlengd. Gelukkig konden we vrijdag 

weer naar school. En inmiddels hebben we er alweer een week opzitten. Zo vliegen we het 

nieuwe jaar weer in…. 

We zitten alweer in het ritme van rekenen, spelling, taal, en (begrijpend) lezen. Natuurlijk 

afgewisseld met crea, muziek of bijv. een reken of taal spelletje. 

Met rekenen hebben we blok 4 afgerond, volgende week beginnen we in het nieuwe boek. We 

blijven de tafels oefenen en herhalen. En oefenen met handig rekenen.  

De komende week werken we over de Grieken. 

 

We hebben al geleerd dat je de prehistorie kunt verdelen in drie tijdperken; de steentijd, de 

bronstijd en de ijzertijd. De jagers leefden in groepen bij elkaar, ze trokken verder als het eten in 

de buurt op was. De boeren bouwden hun huizen op heuvels, ze verbouwden het land en 

maakten de dieren tam. Zo was het niet nodig om te jagen en konden ze op één plek blijven 

wonen. De Grieken hadden al heel veel uitgevonden, ze konden al schrijven, maakten mooie 

kleren en bouwden prachtige gebouwen. Ook hielden ze erg van sport. 

Hierbij horen de weekwoorden van week 4. Vrijdag krijgen de kinderen een toets van de woorden 

van week 3 en 4. Deze kunnen nog steeds geoefend worden via de computer op www.bloon.nl. 

De kinderen weten hoe ze moeten inloggen.  

 



Groep 7 en 8Groep 7 en 8Groep 7 en 8Groep 7 en 8    
    
LevoLevoLevoLevo----openbaaropenbaaropenbaaropenbaar    

Tijdens de Levolessen van de komende weken gaan we aandacht besteden aan 

wereldgodsdiensten. 

Het begrip naastenliefde zal hierbij een centrale plek innemen. In de eerste les zal het verhaal 

van de barmhartige Samaritaan bijvoorbeeld als uitgangspunt dienen en dit wordt verder 

uitgewerkt naar de eigen situatie van de kinderen. Verder zullen van alle godsdiensten de 

basiszaken behandeld worden. 

  

ComponerenComponerenComponerenComponeren    

Tijdens de muzieklessen slaan we de laatste tijd steeds meer aan het 

componeren. We weten inmiddels waar we de noten op de notenbalk 

kunnen vinden en kunnen zetten en waar we nu mee bezig zijn, is het 

bedenken van 4/4 maat melodietjes die we op papier kunnen zetten. Op 

den duur gaan we hier ook teksten bij maken, zodat we echt onze eigen 

liedjes kunnen maken. 

Op de tablets hebben we een hele leuke app: Garageband. Hiermee 

kunnen we allerlei instrumenten met elkaar samen laten spelen. Heel leuk.  


