
 

Nieuwsbrief 1 februari 2016 

Algemeen 

 
Parkeerproblemen 

Het is soms een drukte van belang bij de school. Kinderen komen op de 
fiets, lopend of met de auto. Dat laatste zorgt soms voor problemen. Zou 
u de auto voor zover mogelijk in de parkeervakken willen plaatsen en 
anders de auto bij het haventje willen parkeren? De omwonenden zullen 
hier erg blij mee zijn. 
 
  

Juf Rebekka 
Hoera…………. juf Rebekka is geslaagd voor haar eindstage!! Ze zal nog 1 week bij ons op school 
zijn om haar stage af te ronden. Na haar stage gaat ze nog een klein half jaar de opleiding af 
maken en kan ze aan de slag als groepsleerkracht op een basisschool. We willen juf Rebekka 
bedanken voor haar geweldige inzet op onze school en wie weet zien we haar weer terug! 
  

Gymrooster 
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan oefenen voor het voetbaltoernooi. Vanaf maandag 8 
februari tot na het voetbaltoernooi (datum volgt nog) worden de gymtijden op de 
maandagmiddag gewijzigd. Dat houdt in dat groep 7 en 8 iedere maandagmiddag om 13.15 uur 
gaat gymmen en groep 5 en 6 gymt aan het einde van de middag. Voor groep 3/4 is er geen 
verandering. 
  

Te laat op school 
De laatste weken komen er regelmatig kinderen te laat op school. Dat is voor het betreffende 
kind niet fijn en het is storend voor de klas. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk om 08.30 
uur in de klas aanwezig is? 

 

Belangrijke data 
Margemiddag 11 februari (alle kinderen ’s middags vrij) 
1e rapport 19 februari 
Oudercontactavond 23 en 25 februari 
Voorjaarsvakantie 29 februari t/m 4 maart 
Open dag 8 maart van 8.30 uur – 19.00 uur 
Voetbaltoernooi gr 7/8 9 maart 
Schoolfotograaf 22 maart 

 
 
 
 
 
 



 
 
Even voorstellen 

Hallo, hier ben ik dan, de nieuwe vrijwilliger. Ik ben Ingrid Platje en 
woon sinds kort in Feerwerd. Grotendeels ben ik opgegroeid in 
Zaltbommel, maar wilde dolgraag landelijk wonen met wat dieren. 
Inmiddels heb ik al vier minivarkens, kippen, eenden, honden en 
katten. Met veel plezier werk ik in de gehandicaptenzorg, maar vind 
kinderen om mij heen ook erg leuk. Daarom help ik 1 ochtend in de 
week mee op jullie gezellige 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 te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de 
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over….. 

Beeldschermtijd en aanschaf smartphone  

Hoe lang mag mijn kind achter het beeldscherm? Moet ik daar wat over afspreken? En wat dan?  

Het is best lastig om daar regels voor te bedenken. Want hoe weet je nou wat goed is voor je 
kind? Mijn Kind Online publiceert een handig bewaar-advies over beeldschermtijd voor kinderen 
van 0 – 6 jaar en aanschaf smartphone voor kinderen van 9 – 12 jaar. 

Maar wie of wat is “Mijn Kind Online”? Mijn Kind Online was altijd een 
zelfstandige stichting en had als doel: ervoor te zorgen dat kinderen en 

jongeren (van 2 tot 18 jaar) veilig en vooral zinvol van media gebruik kunnen 
maken én om de kwaliteit van de beschikbare media te verbeteren. 

Dat doel hebben ze nog steeds, maar nu als onderdeel van stichting Kennisnet 
en daarmee een publieke organisatie. Voor uitgebreide informatie verwijzen 
wij naar: http://bit.ly/1ZNXxGY, een waardevolle bron vol informatie voor u en uw kinderen. U 
kunt zich daar ook aanmelden voor een maandelijkse nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van 
de ontwikkelingen van ICT in relatie tot uw kind(eren). 

Gezond mediagebruik begint met het maken van goede afspraken. Deze afspraken staan op een 
“print uit en hang op” en kunnen u hierbij helpen. In één A-viertje een mooi overzicht: 
http://bit.ly/1ehLU58  

Voor ouders met iets oudere kinderen is de downloadlink naar de 'print uit en hang op' waar Mijn 
Kind Online op een rij zet welke afwegingen je moet maken voordat je een smartphone voor je 
kind aanschaft wellicht interessant: http://bit.ly/1TEMSuy 

Redactie ICT-werkgroep Lauwers & Eems 

 

Kurzweil ‘vriendje’ voor kinderen met dyslexie 
Als bijlage bij dit nieuwsbericht vindt u een interview dat donderdag 21 januari in de 
Ommelander Courant stond. Het gaat over het programma Kurzweil, een hulpmiddel voor 
leerlingen met dyslexie. Dit programma maakt voor dyslectische kinderen het lezen makkelijker, 
waardoor zij kunnen leren op het niveau dat bij hen past. Ze kunnen laten zien, wat ze kunnen, 
wat belangrijk is voor hun verdere ontwikkeling, hun zelfvertrouwen en hun plezier in leren. 



Binnen ons bestuur kunnen leerlingen vanaf 
groep 5 op de basisschool tot en met een 
eventueel eindexamen op het HHC er gebruik 
van maken. Ook daarna kunnen ze Kurzweil 
blijven gebruiken, tot aan de universiteit toe. 
Het mooie van dit programma is ook, dat je 
kunt werken via een persoonlijk account. Je 
kunt dus altijd en overal inloggen. 

Om ervoor te zorgen dat leerkrachten en 
leerlingen goed met Kurzweil kunnen werken 

is er scholing georganiseerd en inmiddels zijn er op veel scholen al leerlingen mee aan de slag. 
Natuurlijk is het in begin even wennen voor zowel leerkracht als leerling, maar het loopt goed.  

Wij zijn heel blij dat wij dit programma hebben kunnen aanschaffen. We zien blije kinderen die 
minder moe zijn, meer energie overhouden en met veel enthousiasme lezen en leren. 

Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht bij Tineke de Birk (t.debirk@lauwerseneems.nl) 
projectleidster van Kurzweil. 
 

Groep 1 en 2 
 
 
Judo 

Tijdens gymnastiek afgelopen donderdagmiddagen hebben de kinderen spelenderwijs een aantal 
basisprincipes geleerd van de judosport. Het waren plezierige lessen! 

 
  

Tijd 
Vroeger, nu en later….d.m.v. verhalen en spel hebben we hier over gepraat en nagedacht. Wat 
wil je later worden als je groot bent? Ieder kind heeft al een beroep bedacht wat ze later willen 
gaan doen..: Visser, brandweerman, dierenarts, kinderarts, mensenredder.. Dat belooft veel 
goeds! 

Het thema “tijd” is afgerond, maar we blijven aandacht besteden aan de dagen, maanden en 
seizoenen. 

  

Nieuw thema ‘Wonen’ 
De komende weken gaan we hier mee aan de slag: Waar woon jij? Hoe ziet jouw huis er uit? 



Zijn alle huizen hetzelfde? Waar is een huis van gemaakt? Welke 
soorten kunnen we bedenken? Deze, en nog veel meer vragen komen 
aan de orde en gaan we op allerlei manieren verwerken. De kinderen 
mogen materiaal meenemen dat betrekking heeft op dit thema. B.v. 
een foto van hun huis, slaapkamer, een bijzonder onderdeel van een 
huis, bouwmateriaal, boeken. Het materiaal wordt in de kring 
gepresenteerd daarna op de belangstellingstafel gelegd.. 

 

Groep 3 en 4 
 
Stagiaire 

Vanaf volgende week donderdag komt Karin Lockhorn, eerstejaars student Pabo, een aantal 
weken stage lopen bij ons in de klas. Het is de bedoeling dat ze, naast het observeren van 
lessen, ook een aantal lessen gaat geven. In de volgende Nieuwsbrief zal Karin zich even 
voorstellen. 

Lezen 
Naar aanleiding van de resultaten van afgenomen leestoetsen lezen de meeste kinderen een 
niveau hoger dan de bij de vorige afgenomen toetsen. De kinderen van groep 4 lezen nu op M4 
/E4/M5 niveau. In de boekenkast is er volop keuze om een leuk boek te kiezen waarin elke dag 
wordt gelezen.                            

Ook in groep 3 zijn de leestoetsen afgenomen. Knap dat nu bijna alle kinderen op M3/E3 niveau 
kunnen lezen. Volgende week start ook groep 3 met tutorlezen. Drie keer per week, waarvan 
twee keer onder tijdsdruk, oefenen ze dan met woordrijen onder begeleiding van een ouder kind.  

We besteden op school veel tijd aan lezen maar ook thuis (voor)lezen blijft belangrijk. In de bieb 
(Leens/Winsum) is er heel veel keuze om boekjes op het niveau van uw kind te lenen. 
 

Groep 5 en 6 
 

De citotoetsen zijn inmiddels achter de rug, iedereen heeft hard 
gewerkt.  

Project Geschiedenis 
Het project van geschiedenis is afgesloten met het maken van 
potjes van klei en munten uit de Romeinse tijd van klei. Mooi om te 
zien hoe enthousiast iedereen hiermee bezig is geweest!  

Informatiebronnen 
We werken komende week over informatiebronnen. Hoe kun je iets 
vinden op het internet, wat is het meest geschikt en zijn er nog andere bronnen waar je 
informatie kunt vinden. 

Spelling 
Met spelling gaan we in groep 5 bezig met woorden met een stomme 'e' en met woorden met 
'schr' en in groep 6 gaan we bezig met eindstukken, zoals -ig, -tie, -heid en met de -nk en -ng. 
De weekwoorden krijgen de kinderen maandag mee. Vrijdag is hier een toets van. Ook via bloon 
kan er geoefend worden.  

 
 



Rekenen 
Met rekenen zijn we begonnen in het tweede boek. De komende weken gaan we in groep 5 
rekenen over het honderdtal, delen met rest en inhoudsmaten. In groep 6 gaan we optellen en 
aftrekken van grote getallen, we gaan verder met breuken en met oppervlakte. Veel kinderen 
kennen de tafels al erg goed. Knap hoor! Vrijdag hebben we een tempotoets van de tafels. Je 
kunt thuis nog wat extra oefenen via www.ymja.nl/tafels en www.ymja.nl/delen. 

Topo toets 
Groep 6 heeft donderdag a.s. is de topo toets van Overijssel en de week daarop van 
Gelderland. Oefenen kan ook thuis via de website van Topo-Mania. 

 

Groep 7 en 8 
 
 
Project Gouden Eeuw 

In deze week zijn we begonnen met het project Gouden Eeuw van Alles in één. Net als bij 
projecten van Marco Basmeijer zijn we begonnen met vijf basisvragen, die we via interviews met 
elkaar doorgenomen hebben. Als het goed is, kunnen we deze vragen aan het eind van het 
project via muurkranten of trailers (ouders die op de ICT-avond waren hebben hier een mooi 
voorbeeld van kunnen zien) aan elkaar presenteren. 
  

Juf Rebekka komende week voor het laatst 
Het afgelopen jaar heeft juf Rebekka ons lesgegeven op maandag, dinsdag en woensdag. Dit was 
voor haar Lio ( leraar in opleiding)- stage. En dat heeft ze heel goed gedaan. De kinderen hebben 
haar als hun juf ervaren en dat is echt een compliment waard. 
Woensdag zal haar laatste dag worden en we zijn nu al een klein afscheidsfeestje aan het maken. 
  

Componeren van liedjes 
Met onze xylofoons zijn we steeds beter in staat om melodietjes 
te creëren en dit om te zetten naar noten op de notenbalk. 
Uiteindelijk willen we een kleuterliedje schrijven, die ook echt 
gezongen kan gaan worden door kinderen uit groep 1/2.  


