
 

Nieuwsbrief 17 mei 2016 

Algemeen 

 
Meester Jakob 

De afgelopen periode is meester Jakob niet meer bij ons op school geweest. Zijn gezondheid liet 
dit niet toe. Ook heeft hij nagedacht over zijn toekomst bij ons op school. In goed overleg is 
besloten dat meester Jakob niet meer terug komt als leerkracht op SWS Op Wier. Juf Esther zal 
tot de zomervakantie zijn lestaken blijven vervangen.  
  

Juf Trix 
Juf Trix (GVO docent) is in de meivakantie geopereerd aan een ontsteking in de knie. Daardoor 
moet zij nog een week in het ziekenhuis liggen en daarna thuis herstellen. Zij zal de komende 
tijd niet bij ons op school les kunnen geven. Nathalie Bleeker zal haar lessen deels kunnen 
overnemen. De andere lessen worden door de eigen leerkracht gegeven. Wij wensen juf Trix heel 
veel beterschap toe! 
  

Aanschaf budget OR 
In de afgelopen periode zijn door de OR al diverse middelen aangeschaft 
voor onze school. Het podium heeft een plek gekregen en is op 
Koningsdag op het plein uitgetest. De gordijnen die bij het podium horen 
hangen er inmiddels ook. Het ziet er prachtig uit! De nieuwe koffiekopjes 
voor de thema- en ouderavonden zijn ook binnen! Als laatste komen 
binnenkort de mobiele spots die bij het podium horen.  

 
Jaarlijkse ouderavond 

Op donderdagavond 23 juni (19.45 uur) vindt de jaarlijkse ouderavond plaats. Tijdens deze 
avond ontvangt u informatie van de verschillende geledingen en zal er worden gesproken over de 
verschillende activiteiten en ontwikkelingen waar we dit schooljaar aan hebben gewerkt. We 
sluiten af met een hapje en drankje! 

 
Coöperatieve werkvormen 

Op donderdagmiddag 19 mei staat het tweede deel van de cursus coöperatieve werkvormen voor 
het team van Op Wier gepland. Dit zijn werkvormen die het samenwerken stimuleren. 
Vaardigheden die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: luisteren, hulp geven, overleggen en 
aanmoedigen. 

Deze werkvormen kunnen op verschillende momenten van de les ingezet worden, bijvoorbeeld 
om voorkennis te activeren, als verwerkingsactiviteit of als reflectieopdracht. Sommige 
werkvormen zijn alleen geschikt voor bepaalde leeftijdsgroepen, andere werkvormen kunnen van 
groep 1 tot en met groep 8 ingezet worden. Tijdens deze middag gaan we dieper op de materie 
in. We behandelen o.a. de werkvorm rond sociale interactie en wat doe je met kinderen die “nee” 
zeggen tegen coöperatieve werkvormen. 

 



Cito eindtoets : uitslag 
Groep 8 heeft dit jaar een uitstekende score behaald op de Cito-eindtoets. Het landelijk 
gemiddelde lag dit jaar op 534,9 en onze leerlingen behaalden een gemiddelde van 542,5. Een 
resultaat om trots op te zijn. 

 
Kalender 

2e Pinksterdag 16 mei 
Margemiddag  
(alle kinderen ’s middags vrij) 

19 mei 

Schoolreis groep 3 en 4 24 mei 
Schoolreis groep 5 en 6 31 mei 
Kamp groep 7 en 8 13 t/m 15 juni 
Schoolreis groep 1 en 2 14 juni (21 juni) 
Koffieochtend  
(8.30 – 10.00 uur) 

21 juni 

Jaarlijkse ouderavond 23 juni 
Rapporten 24 juni 
Oudercontactavond 28 en 30 juni 
Zomervakantie Vanaf 16 juli 

 
 
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 iets minder 
algemeen. We schrijven een stuk over Kurzweil. Een digitaal programma dat wordt ingezet voor 
kinderen met enkelvoudige dyslexie. Dit zetten we in op de basisscholen en onze scholen voor 
voortgezet onderwijs: HHC. 

Kurzweil is dus een digitaal hulpmiddel om kinderen met dyslexie te ondersteunen en hen zo 
dezelfde kansen te bieden als kinderen zonder dyslexie. Voor meer informatie zie: 
http://www.dyslexieweb.nl/hulpmiddelen/kurzweil-3000 

 
Bericht van de projectgroep KURZWEIL  

 

Kurzweil Thuisversie 
Tijdens de Kurzweil ouderavond 22 maart jongstleden is o.a. gesproken over de mogelijkheid uw 
kind ook thuis met Kurzweil ondersteuning te laten werken op computer of laptop. Om dit te 
kunnen, heeft u een downloadlink nodig naar de thuisversie. 

De benodigde informatie, te samen met een oudercontract, kunt u opvragen bij de Kurzweil 
contactpersoon op uw school. Na ondertekening van het oudercontract ontvangt u een 
stappenplan, zodat u thuis Kurzweil beschikbaar kunt maken. 

De benodigde bestanden kan uw kind ( samen met de leerkracht of contactpersoon) naar een 
eigen USB stick kopiëren en op deze wijze thuis gebruiken. Uw kind kan na het downloaden van 
de thuisversie inloggen op Kurzweil met hetzelfde account als die hij/zij op school gebruikt. 

Mocht u vragen hebben, laat het weten aan de Kurzweil contactpersoon van uw school.  

Redactie ICT-werkgroep en Kurzweil L&E 



Nieuws van de BSO 
Hallo allemaal, De BSO draait op dit moment alweer een aantal weken en de kinderen vermaken 
zich er prima. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld en bij wat slechter weer kunnen we ons 
binnen ook goed vermaken. Natuurlijk kunnen er nog meer kinderen gebruik maken van de BSO. 
Aanmelden hiervoor kan nog steeds. 

Inschrijfformulieren zijn te vinden bij Rianne of bij mij op de BSO. Maar ook via de 
deplezierwier@ziggo.nl kunt u een berichtje sturen en dan stuur ik u een aanmeldformulier toe. 
Aanstaande donderdagmiddag 9 mei hebben alle kinderen een margemiddag. Om 12.00 uur zijn 
alle kinderen vrij. Wanneer u gebruik wilt maken van opvang op deze middag dan verneem ik dat 
uiteraard graag voor woensdagavond. Bij 5 kinderen of meer kan opvang plaatsvinden. Indien u 
normaal geen gebruik maakt van de BSO kunt u dat voor deze middag uiteraard wel. U betaalt 
hiervoor een uurprijs van € 7,47. Over de opvanguren kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. 
Ook op maandag 27 juni zijn alle kinderen vrij vanwege een margedag van school. U kunt nu ook 
gebruik maken van opvang ook wanneer u normaal geen beroep op de BSO doet. De uurprijs is 
hier ook weer € 7,47. En wederom kunt u over deze uren kinderopvangtoeslag aanvragen.  

Voor meer informatie over de BSO kunt u mij altijd aanspreken of een email sturen naar 
deplezierwier@ziggo.nl Ook op de website, www.deplezierwier.nl, kunt u de benodigde informatie 
vinden. 

Groetjes Martine 
 

Aanmelding avond4daagse. Laatste kans! 
Er zijn al 50 aanmeldingen binnengekomen voor de 
avond4daagse maar er kunnen nog meer bij. Jij loopt toch 
ook mee? 

Als je je aanmelding uiterlijk woensdag 18 mei inlevert bij 
Torenstraat 9 (Ellen) of Notweg 4 (Maaike) dan nemen we je 
mee in de groepsindeling. Daarna is de inschrijving via school 
gesloten en kun je je alleen nog melden op de eerste avond. 

 

Groep 1 en 2 
 
Thema: huisdieren 

Vorige week zijn we begonnen 
met ons nieuwe project over 
huisdieren. Veel kinderen in onze 
groep hebben 1 of meer 
huisdieren. We telden dat in ieder 
geval 13 kinderen thuis een kater 
of poes hebben. Daar hebben we 
vorige week het accent op 
gelegd.  

Hoe ziet een poes er uit? Wat eet 
een poes? Hoe kun je daarvoor 

zorgen? In de huishoek heeft groep 2 een dierenartspraktijk ingericht met een wachtkamer en 
een apotheek. Zieke poezen maar ook andere dieren worden daar weer beter gemaakt. Er wordt 
daar met heel veel plezier gewerkt en gespeeld! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe kinderen in de klas 

Daan Ubels is 4 jaar geworden en komt nu ook gezellig bij ons in de groep. Guus Duivenvoorden 
is verhuisd van Kantens naar Ezinge en komt vanaf deze week af en toe meelopen in groep 1.  
We wensen Daan en Guus een fijne tijd toe bij ons op school!! 

 
De juffen zijn jarig! 

Donderdagochtend 19 mei vieren juf Judith en juf Joke hun verjaardag op school. Inmiddels 
hebben de kinderen hiervoor al een uitnodiging gekregen. We maken er een leuk feest van! 
‘s Middags zijn de kinderen vrij i.v.m. met de margemiddag. 

 
Groep 3 en 4 
 
Schoolreis     

Deze week krijgen de kinderen een briefje mee met informatie over de 
schoolreis. Wanneer uw kind in een autostoeltje moet zitten dan kan dat 
maandag 23 mei al mee naar school worden genomen. Mochten er nog 
vragen over de schoolreis zijn dan kunt u uiteraard contact opnemen met 
school. 
   

Werkstuk                 
Een aantal kinderen uit groep 3 en alle kinderen van 
groep 4 zijn begonnen met het maken van een werkstuk 
over een dier. Daarvoor mogen ze thuis en op school 
informatie zoeken. Ook een bezoekje aan de bieb kan 
handig zijn. Het is de bedoeling dat het werkstuk op 
school wordt gemaakt. Wanneer het af is mogen 
kinderen die dat willen een spreekbeurt over hun 
werkstuk houden.    

 

Lezen 
In groep 3 werken we nu in Kern 11 van Veilig Leren Lezen waarin open (lo-pen) en gesloten 
(rem-men) lettergrepen worden geoefend. Ook lezen we woorden met de klanken uw eeuw en 
ieuw . Dat gaat al heel goed. We lezen elke dag woordrijen(drie keer per week met een tutor) en 
in het zelfgekozen stilleesboek uit de boekenkast.    



 
Tafels                                                        

Groep 4 heeft nu bijna alle tafels geoefend. Nu moeten we de tafels veel 
herhalen zodat ze geautomatiseerd worden. We proberen elke week een 
tafel extra te oefenen, deze week is dat de tafel van 9. 
  
   

Groep 5 en 6 
 
Rekenen 

Na de vakantie weer een frisse start! Er is weer heel hard gewerkt. Komende week ronden we 
met rekenen blok 3 af in beide groepen.  

Spelling 
Met spelling zijn voor groep 5 de –eer, -eur, -oor woorden aan de beurt.                    
Daarnaast woorden met een ij en ou. Groep 6 heeft het over de laatste letter, een d of een t en 
de laatste letter een b of p. Krab of krap. En ook woorden met een ij en ou. De kinderen hebben 
een overzicht van de woorden meegekregen en kunnen ook oefenen op bloon. 

Project 
In het project gaat het komende week over het geloof in het algemeen en over het jodendom. De 
weken erop gaat het over het christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. 

Schoolreis 
Ook het schoolreisje van 31 mei komt al dichterbij. We gaan met 5 auto’s naar Nationaal park de 
Alde Feanen waar we een onvergetelijk avontuur zullen beleven onder leiding van een 
natuurgids. U krijgt binnenkort een brief met nadere informatie.  
  

Groep 7 en 8 
 
 
Ameland 2016 (13 t/m 15 juni) 

 Nog een maandje en dan is het weer zover: lekker naar Ameland. Van de 
kinderen mogen we het geen werkweek meer noemen, maar kamp. We bezoeken 
deze keer de Hollum-kant. Als ouders gaan Jan Paul Arends, Annie van Dalen en 
Ronald Vlonk mee. De kinderen hebben inmiddels een brief meegekregen met alle 
belangrijke informatie. Nu nog groepjes maken voor het fietsen, voor het slapen, 
voor de spelletjes, voor het afwassen, voor het eten klaarmaken, voor het …….. In 
de volgende brief komt er vast nog wel wat meer nieuws. 

EHBO 
In het verleden was het de gewoonte dat de kinderen gedurende een 
aantal maanden EHBO-lessen volgden bij mensen die hiervoor 
gediplomeerd waren. Dat is helaas niet meer mogelijk, maar wij hebben 
in school wel een alternatief programma ontwikkeld. Met de EHBO-lessen 
van schooltv en informatie uit ons EHBO-boek komen we tot een 
volwaardig programma waarin de leerlingenheel veel belangrijke zaken 
over EHBO leren. Deze lessen worden aangevuld met workshops van 
Gretha Potze (verbandjes, stabiel zijligging etc.) en Greetje van Doorm 
(reanimatie). 

Een moderne manier van verwerken is op dat moment het maken van filmpjes op onze I-pads. 


