
 

Nieuwsbrief 6 juni 2016 

Algemeen 

 
Sponsoractie 

De kinderen van groep 7 en 8 hebben afgelopen woensdag het Ossenpad gelopen voor de 
organisatie “Make a wish” en om Bart (oud-klasgenoot) een hart onder de riem te steken. In een 
half uur probeerden ze zoveel mogelijk ronden van 1250 meter te halen. In totaal werden er door 
de 27 kinderen 94 ronden gelopen.  De actie heeft een bedrag van ruim 2000 euro opgeleverd. 
Fantastisch!!!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Oproep van de ouderraad! 

We zijn op zoek naar een enthousiast nieuw lid voor de ouderraad. Wat doet de ouderraad? De 
ouderraad organiseert samen met het team van Op Wier activiteiten voor de kinderen op school. 
Denk aan Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstviering, Pasen etc. We vergaderen ongeveer 8 keer per 
jaar.  

Heb je interesse of wil je meer informatie? Vraag dan iemand van de OR of stuur een email naar 
ouderraad.swsopwier@gmail.com 

 

Vandalisme 
Het gebeurt regelmatig dat er in het weekend of na schooltijd vernielingen op het plein en 
rondom school worden verricht. Een nieuwe struik is verdwenen, vogelhuisjes zijn van de muur 
gesloopt, er wordt met zandballen tegen de ramen gegooid, het net van de zandbak is 
gescheurd, de picknicktafel wordt steeds verplaatst en op maandagmorgen vinden we af en toe 
glas van flesjes bier. We zijn hierdoor genoodzaakt om de komende periode camera’s op te 
hangen die hopelijk preventief gaan werken. Een maatregel die we liever niet nemen. 

Het plein is voor alle kinderen van school en voor kinderen uit de omgeving om te spelen. Dat 
willen wij graag zo houden! 



Koffieochtend 
Op dinsdagmorgen 21 juni a.s. is er weer een  koffiemorgen (tussen 08.30 en 10.00 uur). Tijdens 
deze morgen kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee, vragen stellen over school en 
met elkaar in gesprek gaan. U bent van harte welkom! 

 
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! 

 
Kalender 

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 
Sport- en spelletjesdag 
groep 1 t/m 4 

28 juni 

Wadlopen groep 5 t/m 8 
(meer info volgt nog) 

28 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 over…. 

De eerste stappen online voor onze jongste kinderen:  
HELPEN,  ONTDEKKEN in plaats van verbieden” 

Steeds jonger gaan onze kinderen online. Ze zien gebruik van internet 
en al zijn mogelijkheden om hen heen en het is daarmee ook hun 
wereld. Net als zo vele dingen moeten ze natuurlijk ook met de virtuele 
wereld op tablet en computer leren omgaan.  

Met MyBee kunnen de kinderen tussen 2 en 6 jaar op een veilige en verantwoorde manier hun 
eerste online stapjes  zetten om ook op internet  te ontdekken te spelen en te leren. MyBee is 
ontwikkeld door KPN ( 2009) als desktopversie, maar omdat kinderen steeds jonger online gaan, 
vaak op een tablet, is MyBee ook als app beschikbaar voor IOS én Android.  

MyBee is een app waarmee u als ouder de controle houdt over de tablet. U stelt eenvoudig 
schermtijd in, u weigert of accepteert het downloaden van apps en u maakt een profiel van uw 
kind aan waarmee het alleen content te zien krijgt die geschikt is voor de leeftijd.  Er zijn 4 
omgevingen: filmpjes, spelletjes, websites en apps. In de apps-omgeving zie je een selectie van 
kinderapps die buiten Mybee worden aangeboden, maar uiteraard wel gedownload kunnen 
worden door u als ouder. Zo houdt u de regie en kunt u programma’s of apps toevoegen of 
blokkeren. 



Helpen ontdekken is hierbij het motto in plaats van verbieden: veilig en verantwoord. Zie voor 
meer informatie: www.mybee.nl. En voor een leuk filmpje over het gebruik: vimeo.com 

Redactie  ICT – werkgroep L&E 

 
 
Nieuws van de BSO 

Hallo allemaal, 

Hier weer een stukje vanuit de BSO. We vermaken ons goed op de BSO. De voetbaltafel is een 
groot succes en ook met de Playmobil wordt regelmatig gespeeld. En bij mooi weer spelen we 
natuurlijk lekker buiten. Er kunnen nog steeds meer kinderen bij op de BSO. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. 

Op maandag 27 juni is de school gesloten wegens een margedag. Heeft u op deze dag een keer 
opvang nodig dan kan dat bij de BSO. Ook voor de ochtend of de middag kan dit. U kunt per uur 
afnemen. Ook voor eenmalig kunt u hiervoor bij BSO de Plezierwier terecht. Er zijn al een paar 
aanvragen binnen dus schroom niet om u kind voor 1 dag naar de BSO te laten komen. Dan 
maken we er een gezellig dag van. 

Indien u opvang wenst, dan kunt u dat kenbaar maken via deplezierwier@ziggo.nl. Of u spreekt 
mij gewoon even aan. Ik wil het graag uiterlijk 20 juni weten, zodat ik ouders op de hoogte kan 
stellen of opvang doorgaat ja of nee. En heeft u in de zomervakantie opvang nodig ook dan kunt 
u bij de BSO terecht. Graag hoor ik tijdig van u om welke dagen/tijden het gaat zodat ik hiervoor 
een planning kan maken. 

Afgelopen donderdag heeft de GGD het concept rapport van de BSO naar mij opgestuurd.  
Dik tevreden! 

Groetjes Martine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://player.vimeo.com/video/136195244?api=1&player_id=mybeevideo


Groep 1 en 2 
 
Thema: huisdieren 

Wij werken en spelen ook de komende periode nog over 
dieren. Veel kinderen hebben een of meer dieren thuis. 
Dit hebben we samen  in een grafiekje weergegeven.  

Met verschillende  materialen werken we over dit 
onderwerp. Er worden zelfs bewegende dieren van 
constructiemateriaal gemaakt. 
 
Het accent lag de afgelopen week op “vissen”. We 
hebben o.a. geleerd hoe je een mooie vis kunt tekenen. 

 

Vrijdag vertelde Nine over haar konijn Snuffie. Het konijn voelde heel zacht, we mochten allemaal 
even aaien en vragen stellen. Vanaf volgende week ligt het accent op boerderijdieren in verband 
met ons bezoek aan de kinderboerderij tijdens de schoolreis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schoolreis 14 juni 
Dinsdag 14 juni gaan we een dag naar de kinderboerderij en de speeltuin in het stadspark. 
Er valt daar dan van alles te beleven.. 
De kinderen komen gewoon s morgens om half 9 op school. We vertrekken om 9.15 uur met auto’s 
naar Groningen en zijn om 15.15 uur weer terug op school. Meer informatie hierover volgt in een 
aparte brief voor groep 1 en 2.  
We maken er een leuke dag van met elkaar! 



 

Verjaardag juffen 
Donderdag 19 mei vierden juf Judith en juf Joke hun verjaardag op school. Het was een hele 
feestelijke dag, zeker omdat er zoveel mooi verklede kinderen bij waren. 
 

 
 
Heksen, een dokter, een clown, de hulk, minions, elfjes, hulpdiensten en nog meer. 
Wat een vrolijk gebeuren. Vanwege het prachtige week konden we buiten spelletjes doen en 
lekkere dingen eten. De juffen zijn weer heel erg verwend deze dag. Hartelijk bedankt allemaal! 
 
 
Groep 3 en 4 
 
Schoolreis     

Het is al weer twee weken geleden dat we op schoolreis naar Aqua Zoo gingen. Hoewel het weer 
aan de koude kant was, hebben de kinderen erg genoten van allerlei (water)dieren en de 
speeltuin. Het was niet druk in het park dus hadden we volop de gelegenheid om alles goed te 
bekijken. Vooral het voeren van de zeehonden was heel leuk om te zien; we stonden op een vlot 
op het meer en konden de zeehonden bijna aaien. Verder zagen we aapjes, kangoeroes, 
wallaby’s, Chinese kraanvogels, zeeleeuwen, ooievaarsnesten en nog veel meer. Het was wel 
jammer dat de ijsberen er nog niet waren. Het is de bedoeling dat ze in juli in het park komen. 
Misschien een reden om met uw kind(eren) in de vakantie weer een bezoek aan Aqua Zoo te 



brengen. We kijken terug op een gezellige schoolreis. Binnenkort staan de foto’s op onze site. 
Rest ons nog de moeders/vader te bedanken voor de geweldige begeleiding van de schoolreis.  

 

 
Groninger landschap 

Afgelopen woensdag kregen we 
bezoek van een medewerker van 
het Groninger Landschap. We 
kregen uitleg over het Midzomer-
festival dat op 18 en 19 juni wordt 
gehouden aan de Buitenplaats 
Reitdiep in Noorderhoogebrug (zie 
folder). Er is op beide dagen van 
alles te doen op natuurgebied.  
De toegang is gratis. 
 

VLL 
We zijn vorige week begonnen met 
de laatste kern van de 
leesmethode. We oefenen veel met 
lange woorden en met open (mu-

ren) en gesloten (som-men) lettergrepen. Juf Inge heeft vorige week de leestoetsen afgenomen 
en nagenoeg alle kinderen lezen op E3 / M4 niveau. Volgend schooljaar werken we met de 
nieuwste leesmethode van VLL : de “Kim-versie”. De materialen zijn al binnen en het ziet er 
prachtig uit, onder andere: magnetische letterdozen, een vernieuwde speel-lees-set en prachtig 
geïllustreerde leesboekjes. Ook nieuw is dat kinderen thuis op de computer/laptop kunnen 
oefenen met de thuisversie van de leerlingsoftware. Na de zomervakantie is er een 
informatieavond over de nieuwe methode en over hoe de kinderen thuis met de software kunnen 
oefenen. 
 

Taal/lezen/spelling 
In groep 4 zijn we gestart met Project 4 van Alles-in-1. Het thema is “Hoe werkt het?”. In de 
lessen wordt, naast technisch/begrijpend lezen en spelling, aandacht besteed aan de werking van 
bijvoorbeeld een hefboom en een katrol en aan beroepen die met techniek te maken hebben. 
Ook bij de kinderen van groep 4 zijn de leestoetsen afgenomen; bijna alle kinderen lezen op 
E4/M5 niveau. Dat is fijn want de kinderen hebben er veel voor geoefend.  
 
 
 
 
 
 
   



Groep 5 en 6 
 
Afscheid 

Afgelopen vrijdag heeft Marco afscheid genomen van de klas. We wensen hem veel plezier op de 
Kromme Akkers in Garnwerd.  

Schoolreis 
Dinsdag zijn we met groep 5 en 6 op schoolreisje geweest naar de nationaal park de Alde Feanen 
in Earnewald. Onder leiding van een natuurgids, hebben we veel geleerd over de natuur en zijn 
we actief bezig geweest. Er zijn modderkruipers, stekelbaarsjes en watertorretjes gevangen. We 
hebben een survivalroute gedaan en over de otter geleerd. Ook was er volop tijd om nog een 
duik in het water te nemen. Hieronder ziet u een foto impressie.   

 

 

Groep 7 en 8 
 
Verkeersles over de dode hoek 

Dinsdag 17 mei kwam meneer Oets langs met een vrachtwagen met 
aanhanger. Aangezien dit gevaarte niet in de Schoolstraat kon staan, kregen 
we onze voorlichting bij het Wierdenmuseum. 
 

Met filmpjes en praktische voorbeelden buiten de auto liet hij ons zien hoe het 
zit met de blinde hoek in een vrachtauto. Ook hebben we gehoord hoe we 
moeten handelen als we achter zo’n auto rijden op de fiets. 
 

 
 
NNO concert 2 juni 

Afgelopen donderdag zijn we naar de Oosterpoort in Groningen geweest om daar het concert “De 
Liefhebber” te zien. De klassieke muziek werd ondersteund met (vooral) stil toneelspel. Het 
concert werd afgesloten met “Happy” van Pharrell Williams. 



Ameland 
Ameland komt dichtbij nu. Het warme weer mag wat ons betreft nog wel een paar 
weekjes aanhouden. Kijk met uw kind nog een keer goed de brief door waar alle 
gegevens op staan. 
In de klas zijn we ons ook aan het voorbereiden op de reis. Het indelen van groepjes en 
kamers is altijd lastig, maar we proberen dit zo te doen dat een ieder hier een goed 
gevoel over heeft. Verder is dit jaar nieuw dat we “Wie is de mol” spelen. Dit zal de rode 
draad zijn door alle spelletjes. 
 

EHBO 
In het verleden kregen de kinderen op school altijd uitgebreid EHBO-les wat werd 
afgesloten met een echt EHBO-examen. Na de meivakantie hebben wij veel aandacht 
besteed aan het menselijk lichaam en EHBO. Gretha Potze en Geertje van Doorm 
hebben dit ondersteund met workshops. 

 

 
 

 


