
Nieuwsbrief 4 april 2016 

Algemeen 

Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april doen wij mee aan de Koningsspelen. Deze dag staat in het teken van 
bewegen. De kinderen mogen in “oranje” sferen verkleed op school komen. Alle ouders zijn vanaf 
11.30 uur welkom op het schoolplein om naar de presentaties van de kinderen te kijken. U 
ontvangt binnenkort meer informatie over het verdere verloop van deze dag.  

Cito eindtoets 
Op 19, 20 en 21 april wordt in groep 8 de Cito eindtoets afgenomen. De Eindtoets is feitelijk niets 
méér dan de bevestiging van wat de leerkrachten in de afgelopen jaren al weten over uw kind. 
Meestal is het resultaat van de Eindtoets in overeenstemming met de capaciteiten van uw kind en 
sluit het aan op het Leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren. Doordat de Cito eindtoets nu 
later in het jaar wordt gemaakt is de uitslag minder doorslaggevend in het schooladvies op de 
middelbare school. Leerkrachten moeten vóór 1 maart al een schooladvies uitbrengen. Dit advies 
is het belangrijkste. Wanneer uw kind de eindtoets beter heeft gemaakt dan de leerkracht 
verwachtte, dan is de leerkracht verplicht om het advies te heroverwegen. De leerkracht kan er 
dan voor kiezen om het advies te wijzigen. Overigens mag het advies niet gewijzigd worden 
wanneer uw kind de toets minder goed heeft gemaakt dan het door de leerkracht uitgebrachte 
advies. Uiterlijk 4 weken nadat uw kind de eindtoets heeft gemaakt zal de school de uitslag zowel 
op papier als digitaal ontvangen. Hierin staan de resultaten van uw kind per onderdeel 
weergegeven en wordt er een advies voor de middelbare school uitgebracht. Het schooladvies is 
gebaseerd op de standaardscore van uw kind, welke tussen de 501 en 550 kan variëren. Het Cito 
maakt ook bekend hoe de basisschool van uw kind landelijk scoort ten opzichte van andere 
basisscholen. 



Kalender 
Centrale eindtoets groep 8 19, 20 en 21 april 
Koningsspelen 22 april 
Meivakantie 25 april tot 8 mei 
Pinksteren 16 mei 
Margemiddag  
(alle kinderen ’s middags vrij) 

19 mei 

BSO De Plezierwier 
BSO de Plezierwier heeft nu 4 weken zijn deuren open. De kinderen zijn er leuk aan het spelen 
en gaan heerlijk hun gang. Bij mooi weer wordt er lekker buiten gespeeld en als het weer wat 
minder is kunnen ze zich binnen ook goed vermaken. 

Ook zit er nu stof tussen de balustrade zodat de inkijk van boven naar beneden en andersom niet 
meer mogelijk is. Dit biedt nog meer privacy voor de kinderen die boven aan het spelen zijn en 
zo worden ze minder afgeleid omdat er niet meer naar beneden gekeken kan worden. 
Ik ben erg blij met het resultaat. 

Over een aantal weken staat de meivakantie voor de deur. BSO de Plezierwier kan uw kind in 
deze vakantie opvangen. Wel wordt hierbij een minimum gehanteerd van 5 kinderen per dag om 
opvang te bieden. Zijn er 5 kinderen of meer, dan zal de BSO open zijn. Wilt u 1 of meer dagen 
opvang in de meivakantie stuur dan gerust een mailtje naar deplezierwier@ziggo.nl of kom even 
bij mij langs. Ook wanneer u normaal geen BSO afneemt kunt u er in de vakanties gebruik van 
maken. 

En kijken we nog wat verder op de kalender dan duurt het ook niet meer zolang en dan is het al 
weer bijna zomervakantie. Ook dan kunt u gebruik maken van opvang van BSO de Plezierwier. 
Hiervoor kunt u ook weer een mailtje sturen naar deplezierwier@ziggo.nl. Hierbij ook weer een 
minimum van 5 kinderen per dag om opvang aan te bieden. 

Groetjes van Martine 

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….. 

Vloggen 
Enzo Knol, Kwebbelkop, Teskuh en Furtjuh. Wat hebben ze met elkaar gemeen? 

Vraag het uw kind en waarschijnlijk zal hij/zij het antwoord 
direct weten: bekende YouTubers oftewel Vloggers. Vloggers 
posten met grote regelmaat, soms 2 x per dag, filmpjes op 
YouTube over hun dagelijks leven en zijn razend populair bij 
jongeren. Op steeds jongere leeftijd (al vanaf een jaar of 10) 
beginnen kinderen met vloggen in navolging van hun idolen. 
Benieuwd naar wat de kinderen zo boeit aan vloggen: 
youtube.com/watch?v=IfI6TTVoV2c   

Een leuke vrijetijdsbesteding? Vast wel! Maar in het kader van Mediawijsheid kijken we ook naar 
de keerzijde: Televisie grossiert in het neerzetten van een illusie. Vloggers doen dat ook. Ouders 
en leerkrachten doen er in het kader van mediawijsheid goed aan samen met jongeren die illusie 
te bevragen. Het dicht bij jezelf houden, de directe aanspreekvorm en de alledaagse setting 

mailto:deplezierwier@ziggo.nl
http://www.youtube.com/watch?v=IfI6TTVoV2c


(keukentafels, slaapkamers) van vlogs zijn bewuste strategieën om authentiek en bereikbaar 
over te komen. Het ontrafelen van die constructie is overigens niet voldoende voor een echt 
kritisch begrip van hoe media werken. Het gaat ook om nadenken over bijvoorbeeld de 
contracten die vloggers ondertekenen met bedrijven als YouTube en Digimove, een internationaal 
bureau dat YouTube-kanalen ‘vermarkt’ en waarmee Knol al sinds het begin van zijn carrière 
samenwerkt”. 

(bron: Mijn Kind Online, Linda Duits: expert jongerencultuur) 

Net als bij andere zaken uit de ICT geldt ook t.a.v. vloggen het advies: toon interesse, blijf in 
gesprek, laat de kinderen vertellen wat ze zo aanspreekt en duik wellicht met elkaar met een 
kritische blik in de wereld van de vloggers.                                                                   

Redactie ICT-werkgroep L&E 
 

Schaatsen in Kardinge 
Op vrijdagmiddag 18 maart zijn we naar Groningen geweest om daar te schaatsen samen met 
groep 5 t/m 8. Het was ontzettend leuk. Er waren bijna geen andere mensen op de baan, 
waardoor wij alle ruimte hadden. Ook de ijshockeybaan was open, waardoor we behalve baantjes 
trekken ook konden spelen op het ijs. Dit allemaal dankzij onze ijsvereniging Ezinge.  
Hartelijk dank daarvoor. 
 

Neut’n schait’n  
Zoals elk jaar hebben we met de paasviering met groep 5 t/m 8 weer het spel neut’n schait’n 
gespeeld. Met een knikker zodanig mikken op 10 walnoten dat je zoveel mogelijk punten haalt.  

Bij groep 5-6 won Julio Veenstra bij de jongens en Amy de Bree bij de meisjes. Bij groep 7-8 was 
Roemer Arends de sterkste bij de jongens en Julia Japink bij de meisjes. 

 

Groep 1 en 2 
 
 
Lente 
Zaaien, groeien, bloeien 

Van klei hebben we potjes gemaakt, aarde erin en tuinkers gezaaid.. Angela Deelman en Astrid 

Guikema, hebben een ochtend meegeholpen met het zaaien. Het was een leuke leerzame ochtend!  
 

 



 
 
Thema: vormen en kleuren 
 

Als je om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is…! 
De komende weken ligt hier het accent op. 

 
Geen gymnastiek 

14 april is er geen gymnastiek in de gymzaal, we gaan dan een dans oefenen die op 22 april, 
koningsfeest op school, wordt uitgevoerd. 

 

Buiten spelen  
Er kan weer heerlijk worden buiten gespeeld! We leren o.a. touwtje springen en hinkelen. 
Buitenspelen is gezond voor kinderen. Bewegen op een natuurlijke manier helpt om op normaal 
gewicht te blijven, het bevordert de lichamelijke motoriek en het leert kinderen op jonge leeftijd 
hoe met elkaar om te gaan. Gewoon buitenspelen maakt kinderen sociaal sterker. 

Lees meer op jmouders.nl/vrije-tijd/spelen/buitenspelen 

 

 
Plastic tassen 

We zijn bijna door onze voorraad heen, graag plastic tassen mee naar school nemen. Ook graag 
permanent een plastic tas in de fruittas voor het evt. meenemen van werkstukjes. 

 

Groep 3 en 4 
 
Veilig Leren Lezen 

Vandaag zijn we gestart met Kern 10 van de leesmethode waarin volgende lettercombinaties aan 
de orde komen: eeuw, uw, ieuw. Ook leren we woorden in meervoud lezen: dwerg-dwergen, 
spin-spinnen, etc. In Kern 10 lezen we teksten waarna er vragen over de tekst beantwoord 
moeten worden. Het lezen wordt op deze manier dus steeds verder uitgebreid. 

 

http://www.jmouders.nl/vrije-tijd/spelen/buitenspelen


Lezen groep 4 
In groep 4 wordt er ook veel aandacht aan lezen besteed. De kinderen lezen dagelijks in Vloeiend 
en Vlot, met woordrijen en in het stilleesboek. Twee keer per week lezen groepjes van 2 kinderen 
met een leesouder en drie keer per week worden de woordrijen geoefend met een tutor uit groep 
6 of 8. Daarnaast lezen we teksten en gedichten uit Alles-in-1. Fijn dat veel kinderen boeken uit 
de bieb (Winsum, Leens) halen en ook thuis regelmatig lezen. 

 

Alles-in-1 
Het thema Ridders en kastelen is afgerond en we werken nu over de tijd waarin opa en oma klein 
waren: hoe leefden de mensen toen, hoe zag een school er uit, welke spelletjes werden er 
gedaan en hoe zag de kleding er in die tijd uit? 

 

Pasen 
In de klas hebben we gekeken naar een filmpje over de betekenis van Pasen en hoe mensen van 
verschillende religies invulling geven aan deze viering. De Paashaas kwam donderdagochtend op 
school om eieren te verstoppen op het schoolplein. Alle eieren, inclusief het gouden ei, zijn 
gevonden. Daarna mochten de kinderen van groep 3-4 de eieren verstoppen voor groep 1-2. 
Tussen de middag hebben we genoten van een heerlijke Paaslunch, zoals elk jaar uitstekend 
verzorgd door de mensen van de OR. 

 

Stagiaire 
Onze Pabo student juf Kim heeft haar stageperiode er bijna op zitten. Komende 2 donderdagen 
zijn haar laatste stagedagen bij ons in de klas. Juf Henriette blijft tot de zomervakantie elke 
dinsdag haar stage bij ons invullen. Dat is fijn want een paar extra handen in de klas zijn heel 
welkom. 
 
                   

Groep 5 en 6 
 
 
Programmeren 

Afgelopen week zijn we in groep 5/6 begonnen met programmeren, dit duurt tot 13 mei. We 
werken met het programma Bomberbot. Iedereen heeft een account aangemaakt, hier kunnen ze 
ook thuis mee aan de slag. Elke week krijgen de kinderen uitleg over een missie, waar ze mee 
bezig kunnen. Volgende week is missie 2 aan de beurt. In de brief die de kinderen hebben 
meegekregen vindt u meer informatie.  
  

Rekenen 
Met rekenen beginnen we in blok 3. In groep 5 gaan we verder met deelsommen met rest, 
vermenigvuldigen met grote getallen. Ook het de kalender en meten (de millimeter en de 
deciliter) komen aan de orde. In groep 6 gaan we verder met breuken en het vermenigvuldigen 
van geldbedragen. Daarnaast gaan we afstanden berekenen, en bezig met inhoud (cm3). 

 
 
 



 
Nederland 

Daarnaast werken we over het 
project Nederland. Hoe heten de 
provincies, wat is typisch 
Nederlands en hoe verdienen 
Nederlanders hun geld. Volgende 
week gaat het over de drie 
noordelijke provincies.   

 

Groep 7 en 8 
 
 
Nelle Raapstra vertelt in onze klas 

Op wereldverteldag 16 Heeft Nelle Raapstra onze school bezocht om in alle klassen een verhaal 
te vertellen. Ze vertelde in onze klas een verhaal over een turfschipper die zijn vrouw 
belangrijker vond dan heel veel geld. Nelle kreeg het grootste compliment wat een 
verhalenverteller kan krijgen: wilt u nog een verhaal vertellen. Dit was een verhaal over de 
melkfabriek in Grijpskerk. Heel geslaagd. 
 

Workshop door Renee Hoogland 
Renee Hoogland van zeehondencentrum Pieterburen heeft op maandag 14 maart in onze groep 
een workshop gegeven over de zeehond en de Waddenzee. Het was heel interessant en via het 
Waddenzeespel konden we goed zien hoe de opbouw van voedsel in de Waddenzee was. Heel 
leuk. 
 

Wandelen voor water 

 

Op woensdag 23 maart hebben wij gewandeld voor water. Met 6 liter water op onze ruggen 
moesten we een traject van ongeveer 6 kilometer lopen. Met de opbrengst van deze wandeling 
sponsoren wij een actie in Afrika ( in Ethiopië om precies te zijn) waarbij de mensen beter aan 
schoon drinkwater kunnen komen en zich beter kunnen verschonen. 

We hadden geluk met het weer. Bijna geen regen en niet te warm. Iedereen had aan het eind 
van de wandeling ook echt het gevoel een prestatie geleverd te hebben. De precieze opbrengst is 
nog niet bekend, maar het komt zo rond de 700 euro te liggen. Mooi gedaan allemaal! 




