
 

Nieuwsbrief 14 maart 2016 

Algemeen 

 
Paasviering 

Donderdag 24 maart vieren we Pasen op school. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan paaseieren 
zoeken en de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan neut’n schait’n in de gymzaal (er zijn alleen 
gymschoenen nodig). Terug op school is er een pauze. De kinderen mogen dan hun 
meegebrachte fruit en/of drinken nuttigen. Daarna zal er voor beide levo-stromingen een 
Paasviering zijn.  

Tussen de middag blijven alle kinderen op school. De OR maakt een Paaslunch klaar waar 
we gezamenlijk van gaan genieten. Voor deze lunch moeten de kinderen een bord, beker en mes 
(alles voorzien van naam) meenemen. Dit graag in een plastictas, zodat de gebruikte spullen hier 
na de maaltijd weer kunnen worden ingedaan. De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur vrij.  
  

Gymrooster 
Met ingang van vandaag gymmen de kinderen van groep 3 t/m 8 weer volgens het oude rooster. 
Groep 5/6 begint op de maandagmiddag om 13.15 uur. Groep 3 en 4 daarna en aan het einde 
van de middag hebben de kinderen van groep 7 en 8 gymnastiek. 
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 22 maart komt de fotograaf foto’s maken van alle groepen en van alle kinderen 
individueel en eventueel met broertjes en zusjes. Vanaf 08.15 uur kunt u samen met uw 
kind(eren) die nog geen vier zijn, op school komen om foto’s laten maken samen met hun 
broer(s) en zus(sen).  
 

Koffieochtend 
Er staat op de jaarkalender nog een koffieochtend gepland op donderdagmorgen 24 maart. Deze 
koffieochtend gaat niet door i.v.m. de Paasviering. 
  

Kalender 
Gastles zeehondencrèche 
Pieterburen 

14 maart 

Wereldverteldag 17 maart 
Schaatsmiddag groep 5-8 18 maart 
Schoolfotograaf 22 maart 
Paasviering 24 maart 
Goede vrijdag 25 maart 
2e Paasdag 28 maart 
Margedag 29 maart 
Koningsspelen 22 april 

 
 
 



 
Margedag 

Op dinsdag 29 maart zijn alle kinderen vrij. Het team gaat deze dag aan de slag met een 
verdiepingscursus van onze muziekmethode 123Zing. Ook gaan we met elkaar in gesprek over 
de toekomst van het schrijfonderwijs. ICT en identiteit komen deze dag ook aan de orde.  
 

Gastlessen Renée Hoogland  
Op maandag 14 maart krijgen alle groepen een gastles van Renée 
Hoogland. Zij is werkzaam bij het Zeehondencentrum in Pieterburen en 
vanuit deze expertise zal zij vertellen over dit centrum, over zeehonden en 
over de Waddenzee. Als het allemaal goed gaat, kunt u aan het eind van 
deze dag aan uw kind vragen hoe dit allemaal geweest is. 

 

Vertellen in de klas 
Op woensdag 16 maart zal onze school worden aangedaan door Nelle Raaphorst, 
verhalenvertelster van “Kom op verhoal”. Zij zal in onze groepen korte verhalen komen vertellen. 
Dit wordt op dit moment gedaan omdat deze week ook in het teken staat van de Wereldverteldag 
(die overigens op 17 maart is). In de volgende nieuwsbrief zullen we vertellen hoe het geweest 
is. 
 

Schaatsen in Kardinge 
Groep 5 t/m 8 gaat vrijdag a.s. schaatsen in Kardinge. Onze ijsvereniging zet 
zich er elk jaar voor in dat er minstens éénmaal met elkaar geschaatst wordt 
en dat wordt deze vrijdag. Ook hierover zullen we in de volgende nieuwsbrief 
verder berichten. 
  

BSO De Plezierwier 
Maandag 7 maart 2016 is BSO “De Plezierwier” officieel geopend. Er waren allemaal lekkere 
versnaperingen en veel kinderen en ouders hebben rondgekeken op de BSO. Heel erg leuk en 
ook bedankt voor de bloemen en andere cadeautjes die de BSO heeft gekregen. Er is al een 
aantal kinderen dat gebruik maakt van de BSO. Dit zijn Jens, Nine, Joey, Storm, Melvin, Dylan en 
Yardi. Natuurlijk kunnen er nog meer kinderen bij en willen we er met elkaar wat gezelligs van 
maken. 

Dinsdag 8 maart was dan de 1e ‘echte’ BSO-middag. We hebben wat met elkaar gekletst en 
hebben er een gezellige knutselmiddag van gemaakt. En natuurlijk was er ook heel veel tijd om 
lekker te spelen. 

Op maandag 29 maart 2016, de dinsdag na Pasen, is de school gesloten i.v.m. een margedag. 
Als er ouders zijn die voor deze dag gebruik willen maken van de BSO dan kan dat. De uurprijs is 
dan €7,47. Over dit bedrag kunt u kinderopvang toeslag aanvragen.  
Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl 

Graag verneem ik uiterlijk 18 maart 2016 of er ouders zijn die hun kind voor deze dag naar de 
BSO willen laten gaan. Zij kunnen een mailtje sturen naar deplezierwier@ziggo.nl of gewoon 
even naar de BSO komen en het doorgeven. Bij minimaal 5 kinderen zal de BSO op 29 maart 
geopend zijn voor opvang. 

Als er ouders zijn die graag in de meivakantie gebruik willen maken van opvang bij de BSO dan 
kunt u ook alleen voor vakantieopvang bij de BSO terecht. De uurprijs hiervoor is ook € 7,47 en 
ook hiervoor kunt u weer kinderopvangtoeslag aanvragen op www.toeslagen.nl 



Ook voor opvang in de meivakantie kunt u een mailtje sturen naar deplezierwier@ziggo.nl of 
naar de BSO komen om dit door te geven. Voor opvang in vakantie geldt een norm van minimaal 
5 kinderen per dag. Dan zal de BSO opengaan. 

Tot zover berichtjes van de BSO. 
Groetjes van Martine 

 

Nieuws vanuit de OR 
Vorig jaar heeft de OR een oproep gedaan om ideeën te bedenken over wat we kunnen doen met 
het spaargeld van o.a. de oud-papier acties. We hebben vele leuke en verrassende ideeën 
gezien. Bedankt voor jullie inbreng! 

Het idee dat er voor ons uitsprong is: Een podium met verlichting en gordijnen in de 
gemeenschapsruimte 

Waarom een podium op onze school? 
Als team en OR vinden wij het belangrijk om de saamhorigheid te versterken. Wij zien graag dat 
de kinderen meer aan elkaar presenteren en meer met elkaar delen. Wij denken dan aan: 

 Maandopening en maandsluiting met presentaties van kinderen en leerkrachten 

 Open podium waarbij kinderen aan elkaar gaan presenteren (bijv. een talentenshow) 

 Ook denken wij bijv. aan een onderbouwmorgen/bovenbouwmorgen waarbij kinderen 
aan hun ouders/opa’s en oma’s/ andere belangstellenden iets presenteren (bijv. een 
toneelstuk of liedjes die ze hebben ingestudeerd).  

We hebben een podiumteam samengesteld. In het team zitten: juf Rijanne, meester Jaap en 
Johan Meijaard (vader van Inge). Het podiumteam gaat uitzoeken welk podium het meest 
geschikt is en hoe groot het moet worden. Daarna wordt er een plan van aanpak gemaakt. 
Heeft u tips, wensen, suggesties? Geef dit dan door aan het podiumteam. 
  

Nieuws van de identiteitscommissie 
Het is alweer even geleden, maar de Levo-kerstboom met prachtige kerststerren was een succes. 
We waren ontroerd door zoveel mooie uitspraken van de kinderen bij het beantwoorden van de 
vraag: “Wie is jouw lichtje”. 

Nieuw lesprogramma 
Er wordt hard gewerkt aan een lesprogramma voor de Godsdienst- en Levoles waarin de 
Christelijke en openbare stroming dichter bij elkaar kunnen komen en waarbij ook andere religies 



en levensbeschouwingen aan bod zullen komen. Zowel het team als de Identiteitscommissie zijn 
hiermee bezig en hebben regelmatig overleg. De afgelopen maanden zijn we verder gegaan met 
het uitwerken van de plannen en ook de komende maanden zullen we hiermee doorgaan. Het is 
de bedoeling het volgende lesjaar met een nieuwe opzet kan worden gewerkt. 

Emailadres 
De identiteitscommissie heeft inmiddels ook een eigen emailadres. Mocht u vragen of ideeën 
hebben, dan horen we dit graag. 
identiteitscommissie.swsopwier@gmail.com 

Nieuw lid gezocht 
Marja Datema gaat de identiteitscommissie verlaten. We zijn dan ook op zoek naar een nieuw, 
gedreven lid. We zoeken iemand die een uitdaging ziet in het ontwerpen van het nieuwe 
lesprogramma en de implementatie hiervan. In verband met gelijke spreiding 
Christelijk/openbaar gaat de voorkeur uit naar iemand met een Christelijke achtergrond. Lijkt het 
u leuk, spreek ons dan aan of stuur een mailtje. 

Natasja Bennink, Marja Datema, Antje Slopsema, Kim Spoelstra 

 
Kinderen en ICT 

Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, 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….. 

Uw kind wil graag gamen, maar welke game is geschikt?  

Een lastige vraag, maar gelukkig wel goed te beantwoorden 
middels de zogenaamde PEGI-database. 
PEGI staat voor Pan European Game Information. Sinds maart 2003 
worden alle games geclassificeerd in een database. In deze 
database kunt u de naam van de game invoeren en vervolgens 
krijgt u informatie over: geschikte leeftijd, soort game, maker, 
platform ( Nintendo, Mobile, Playstation, enzovoort), land van 
herkomst. 

U kunt ook zoeken op één of 
meerdere van bovenstaande 
items i.p.v. op de naam van de 
game. 

PEGI werkt met een "geschikt 
vanaf " leeftijdsaanduiding en 
pictogrammen vergelijkbaar met 
aanduidingen op de 
bibliotheekboeken. 

De database kunt u vinden op: www.pegi.info bij "zoek game". Door de pictogrammen aan te 
raken verschijnt de uitleg. De PEGI codering staat ook vermeld op verpakkingen van games die u 
in de winkel koopt. Meer uitleg over PEGI en de pictogrammen vindt u ook op: www.kijkwijzer.nl 

Redactie ICT-werkgroep L&E 

 

 



Groep 1 en 2 
 
 
Thema: Lente/Pasen 

Voorjaarsbloeiers kondigen de lente weer aan. Met elkaar 
hebben we nagedacht over de vraag: waaraan kunnen we 
merken dat het lente wordt? In de klassenkrant, die op het 
leerplein hangt, staat opgeschreven wat we al hebben bedacht.. 
Ondertussen wordt er weer gezellig geknutseld, gezongen en 
gespeeld…. 
  

 
Pasen 

Donderdag 24 maart vieren we paasfeest op school. Er zijn dan allerlei activiteiten. Elders in deze 
nieuwsbrief meer informatie over het paasfeest. Er is deze middag geen gymnastiek.  
  

Veterstrikken 
Op het leerplein staat een tafeltje waar het veterstrikken geoefend kan 
worden.  

In deze periode zijn we er op school mee bezig, maar de snelste manier 
om het te leren is ook thuis er mee aan de slag gaan! Wie het kan.. 
krijgt een veterstrikdiploma! 

 

 
Opruimers 

Vorige week vrijdag was het opruimdag. Terwijl de grote kinderen het dorp schoon gingen 
maken, hebben wij het plein en de omgeving bij school opgeruimd. Er is zelfs een vuilniswagen 
gebouwd die gescheiden afval kon vervoeren. Het was mooi te zien hoe druk iedereen ermee 
bezig was. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten 
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Graag zo spoedig mogelijk mee naar school nemen! 

 



Groep 3 en 4 
 
Gastles zeehonden-crèche 

Vanmorgen heeft een medewerker van de zeehonden-crèche in Pieterburen een gastles over de 
opvang en verzorging van zeehonden gegeven. We hebben een prachtig zeehonden kwartet 
gekregen waarmee een aantal kinderen al heeft gespeeld. Leuk en leerzaam! In de volgende 
Nieuwsbrief komen we op de gastles terug. 
 

Even voorstellen 
U heeft mij vast al eens op school gezien, toch wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken 
om me voor te stellen. Mijn naam is Kim Lockhorn, ik ben eerstejaars student aan de Pabo op de 
HanzeHogeschool in Groningen. Ik loop ongeveer 10 weken stage in groep 3/4 en daarna vervolg 
ik mijn stageperiode in groep 5/6. Ik ben elke donderdag aanwezig en in groep 5/6 nog één keer 
een hele week. Hopelijk tot ziens! 

Met vriendelijke groet,  
Kim Lockhorn 
 

Rapporten 
De meeste rapporten zijn binnen. We missen er nog vier. Kunt u ervoor zorgen dat de rapporten 
uiterlijk woensdag mee naar school worden genomen? 
 

Knutselen 
In de laatste week voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen dino’s en dierentuindieren van 
klei gemaakt. Deze week kunt u de werkjes (hopelijk nog heel!) thuis bewonderen.   ` 

 

Onder leiding van juf Kim hebben de kinderen een sneeuwschilderij gemaakt. Ze deden dit 
volgens de techniek van het pointillisme, een techniek die veel werd toegepast door Vincent van 
Gogh.Met wattenstaafjes werden er stipjes gezet in de vorm van een sneeuwpop, wolken en 
bomen. Het resultaat was prachtig!    

 

NL DOET-zwerfvuilactie 
Vrijdagochtend hebben de kinderen van groep 3 t/m 6 hun best 
gedaan zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen. De gemeente 
Winsum stelde hiervoor prikkers, hesjes en vuilniszakken 



beschikbaar. In groepjes van ongeveer 5 kinderen, onder begeleiding van ouders en 
leerkrachten, gingen de kinderen enthousiast op pad. In drie kwartier waren er 10 vuilniszakken 
gevuld met papier, hout, sigarettenpeuken, een stuk ijzer, etc. Al met al een flinke hoeveelheid. 
Als dank ontvingen we van de gemeente een bloeiende struik en een presentje voor elk kind. 
Deze week geven we de struik een geschikte plek rond ons schoolplein. Vrijdagmiddag werd het 
zwerfvuil meteen al opgehaald door medewerkers van Gemeentewerken. 

 
                                     

Groep 5 en 6 
 
Spelling 

Na een welverdiende vakantie gingen we weer hard aan het werk. Met spelling leren we woorden 
over eeuw, uw en eeuw en woorden met een ch en eindstukken. Hier gaan we nog even mee 
verder. 
  

Rekenen 
Met rekenen is groep 5 bezig met grote keersommen als 5 x 54. Hoe je deze sommen handig 
kunt uitrekenen hebben we afgelopen week geleerd, hier gaan we gewoon mee door. Komende 
week gaan ook we delen met rest. Het is dan erg belangrijk dat de tafels er goed in zitten, dus 
blijven oefenen!  

Met groep 6 zijn we bezig geweest met grafieken en breuken en het schatten van antwoorden. 
Volgende week gaan we bezig met inhoudsmaten en gewichten. Ook gaan we weer oefenen met 
het vermenigvuldigen van geldbedragen.  
 

Topografie 
De topotoets gaat komende week over Zuid-Holland. Veel succes maar 
weer!  
 

Schaatsen 
Vrijdagmiddag gaan we schaatsen met groep 5/8. In de nieuwsbrief leest u hier meer over.  

 

 

 

 



Groep 7 en 8 
 
 
Zaalvoetballers 3e in de poule geworden 

Randy, Loris, Roemer, Mark, Thomas, Boris en Yardi 
hebben op 9 maart voor onze school meegedaan aan het 
zaalvoetbaltoernooi. Na twee verloren wedstrijden (4-0 
tegen de Regenboog uit Leek en 2-1 tegen Abt Emo uit 
Westeremden) en een patatje ging het een stuk beter (3-0 
tegen Delta 2, 2-0 tegen de Zwaaikom uit Hoogezand en 
2-1 tegen de St. Walfridusschool). Onze doelpunten 
werden gemaakt door Boris (5), Loris , Yardi en Thomas. 
Met deze uitslagen werden we derde in de poule, wat net 
niet genoeg was om door te gaan naar de volgende ronde. 
Maar toch ….. prima gedaan, jongens. 

 

Wandelen voor water 
Op dit moment zal uw kind naarstig op zoek zijn naar sponsors. Dit wordt 
gedaan voor de actie “Wandelen voor water”. In een gastles hebben we te 
zien en te horen gekregen dat dit vooral bedoeld is voor een project in 
Ethiopië. Bij dit project wil men er voor zorgen dat de mensen die in de 
sloppenwijken gemakkelijker en beter toegang gaan krijgen tot schoon 
drinkwater , betere toiletten en douches. De kinderen waren onder de 
indruk van de les en zijn bereid om 6 kilometer te gaan lopen met 6 liter 
water op hun rug. Dit staat gepland voor donderdag 24 maart, maar bij 
slecht weer gaan we dit op een ander moment doen.  

 


