
 

Nieuwsbrief 11 juli 2016 

Algemeen 

Einde schooljaar 2015-2016  
Het zit er bijna op. Het schooljaar is voorbij gevlogen. De schoolreisjes, het wadlopen, 
Roakeldais, spelletjes- en sportdag er waren de laatste maanden veel geslaagde activiteiten. De 
kinderen, leerkrachten en ouders hebben ervan genoten. Voor iedereen die heeft 
meegeholpen….heel erg bedankt! 

Deze laatste dagen is er nog de musical, het afscheid van groep 8 en het afscheid van meester 
Jaap. Wij wensen meester Jaap heel veel plezier op obs Mandegoud in Kloosterburen. Juf Karina 
Kleiwerd heeft inmiddels kennis gemaakt met onze school en haar leerlingen. Wij wensen juf 
Karina een hele fijne tijd bij ons op school. 

De vacatures voor de vrijdagmiddag (groep 5 en 6) en donderdagmiddag (groep 7 en 8) worden 
komend schooljaar ingevuld door Margarita Weening (moeder Tom en Rijk). Wij zijn blij dat zij 
ons team komt versterken en wensen haar ook een hele mooie tijd toe bij ons op school. De 
sollicitatieprocedure voor de IB-er is in volle gang. Zodra er meer bekend is, laten wij dit aan u 
weten. 
   

Overblijfouders gezocht 
We zijn op zoek naar ouders en/of grootouders  maar ook andere volwassenen die ons  team van 
overblijvers willen aanvullen. Heeft u, of iemand uit uw omgeving, een uurtje over tussen 12.00 
en 13.00 uur op de maandag, dinsdag en/of donderdag? Kom dan gezellig met onze kinderen een 
broodje eten. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Aanmelden kan bij juf Rijanne of 
Jakoba Schaap (coördinator overblijven). 

Het zou ook kunnen zijn dat u mensen in uw omgeving kent, waarvan u vindt dat zij geschikt 
zouden kunnen zijn als overblijfouder.  Het is niet noodzakelijk dat ze een verbinding hebben met 
onze school. U kunt ook namen doorgeven van mensen die wij dan weer gaan benaderen. 
   

Informatiegids en schoolgids 
Op maandag 29 augustus ontvangt u van ons de 
nieuwe informatiegids en de jaarkalender mee naar 
huis. Hierin staan bijv. de margedagen, gymtijden en 
de verjaardagen van de kinderen en de juffen. De 
vernieuwde schoolgids zal binnenkort worden 
gepubliceerd op de website. In de schoolgids vindt u 
inhoudelijk informatie over het onderwijs op onze 
school. 
Volgende week gaan we allemaal genieten van de 
zomervakantie. Op vrijdag 15 juli 2016 gaat de school 
om 12.00 uur uit voor alle leerlingen.  

Namens het hele team van SWS Op Wier wens ik iedereen een hele fijne zomervakantie! Op 
maandag 29 augustus gaan de schooldeuren weer open en hopen wij iedereen weer in goed 
gezondheid te mogen verwelkomen! 

 



Kalender 
Musical groep 7/8 en afscheid groep 8 11 juli 
Laatste schooldag groep 8 14 juli 
Laatste schooldag groep 1 t/m 7  
(alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij) 

15 juli 

Zomervakantie Vanaf 16 juli 
Eerste schooldag 29 augustus 

 
 

Groep 1 en 2 

Schoonmaken 
De zomervakantie is in zicht, we zijn druk bezig om 
allerlei zaken af te ronden en schoon te maken. Met hulp 
van ouders en kinderen zijn ontwikkelings- en 
spelmaterialen, de kasten en de speelhoeken weer schoon 
en fris gesopt!  
Hartelijk dank voor degenen die hierbij hebben geholpen!  
 
Deze week krijgen de kinderen o.a. hun mapjes met 
werkstukjes mee, die ze in het afgelopen jaar hebben 
gemaakt. 

 
Stage 

Niels Giesen en Hannah vd Schaaf hebben een paar dagen stage gelopen in onze groep. Zij 
hebben zich goed ingezet, meegeholpen met spelletjes en allerlei klusjes. Het was leuk om deze 
2 oud-leerlingen weer even terug te zien. 
   

Nieuwe kinderen in de groep 

Rosanne Pettinga, het zusje van Rowin, is 4 jaar 
geworden. Ze heeft al een paar keer een kijkje 
genomen in onze groep. Rijk vd Gaast, het 
broertje van Tom, is bijna 4 jaar en doet ook al af 
en toe gezellig mee. Ella Remerie verhuist in  de 
zomer met haar ouders naar Ezinge en komt na de 
zomervakantie in groep 2. We wensen hen een 
hele fijne tijd toe bij ons op school!  

Wegens allerlei andere activiteiten is er dinsdag en 
donderdag geen gymnastiek.  

 

 

We wensen ieder die dit leest een mooie vakantie toe!   
 

 

 



Groep 3 en 4 
 
Afscheid stagiaire 

Juf Henriëtte was afgelopen dinsdag voor het laatst bij ons in de klas. Iedereen heeft een briefje 
geschreven en daarbij een tekening voor haar gemaakt. We bedanken Henriette voor alle hulp en 
we wensen haar veel succes bij de vervolgopleiding. 
   

Nieuwe leerling 
Na de vakantie komt Tobias Arends uit Veendam bij ons in groep 3. Hij 
gaat schuin tegenover school wonen. We hopen dat Tobias zich snel 
thuis voelt op onze school. Van harte welkom Tobias! 
  

Hulpouders 
We bedanken alle ouders die ook weer dit jaar hebben geholpen bij allerlei activiteiten zoals de 
begeleiding van sportdag en schoolreis, pannenkoeken bakken, begeleiding van leesgroepjes, 
wassen van T-shirts, enz. Jullie hulp is onmisbaar. Nogmaals veel dank!  
 

Reparatieklusje 
 
Wie kan een paar elektrische potloodslijpers repareren?  
Een klusje voor in de vakantie? 

 

 
Gevonden voorwerpen 

In de mand met gevonden voorwerpen liggen nog een paar kledingstukken 
en een tas. Wilt u voor aanstaande vrijdag kijken of er spullen van uw kind 
bij zijn? Vrijdag wordt de mand weggehaald en geleegd. 
   

Zomerdip 
Het einde van het schooljaar is in zicht. Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in 
de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Bijna alle kinderen lezen op het gewenste E3 of E4 
niveau of hoger. Toch is het belangrijk dat kinderen ook in de zomervakantie blijven lezen. Uit 
onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 a 2 AVI niveaus 
terugvallen. Dit wordt de “zomerval” of “zomerdip” genoemd. Na de vakantie moet er dan eerst 
een achterstand worden weggewerkt. Om dat te voorkomen is regelmatig lezen een “must”. In 
de bieb is er een ruime keuze aan kinderboeken op verschillende niveaus.   
 
Tips  
- Samenleesboeken (uitg. Delubas): in deze boeken kunnen ouders (kleine letters) en kind 
(grotere letters) afwisselend hardop lezen. 
- VakantieBieb-app: u kunt gratis e-books downloaden via de AppStore en de Google Play Store 
(kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl)            

Vakantie 
De vakantie komt nu heel dichtbij. Deze week wordt een week van afronden, opruimen en 
schoonmaken. En dan genieten van de vakantie. We wensen iedereen thuis of op vakantie een 
heerlijke , zonnige tijd met veel ontspanning en plezier en we hopen iedereen eind augustus weer 
gezond en uitgerust terug te zien. 



   

Groep 5 en 6 
 

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat vliegt de tijd en wat is iedereen gegroeid! 
We hebben met z'n allen een fijne jaar gehad. En gaan nu door naar de volgende groep. We 
hebben het afgelopen jaar verschillende leuke en leerzame activiteiten gedaan, welke zonder uw 
hulp niet mogelijk waren geweest. Langs deze weg wil ik u daarvoor bedanken. 
   

Afscheid 
We nemen deze week afscheid van Julio. Na de zomervakantie gaat hij naar de Vrije School in 
Groningen. We wensen Julio heel veel succes en plezier op zijn nieuwe school. Wij zullen je gaan 
missen in de klas.  
  

De laatste week 
Er is hard gewerkt en de boeken zijn uit. Deze laatste week gaan we afronden met leuke reken 
en taal activiteiten en ruimen we de laatste dingen op. En dan begint de welverdiende vakantie. 
 

Groep 7 en 8 
 
Ameland 

 

Van 13 t/m 15 juni zijn we naar Ameland geweest met onze groep. Het was een hele leuke 
driedaagse. Op de eerste dag zijn we o.a. naar het Sorgdragermuseum geweest, waar we van 
Bernard (die die dag jarig was) een rondleiding waarbij hij ons van alles vertelde over de cultuur 
van Ameland (o.a. over de walvisvaart en hoe de mensen vroeger met elkaar leefden). We 
moesten nog goed opletten ook, want meester Jaap zou ’s avonds vragen bedenken die we 
moesten gebruiken in het ‘Wie is de Mol’-spel. ’s Avonds hebben we bij een kampvuur slagbal 
gespeeld en zijn we lekker op het strand geweest. 



De tweede dag regende het behoorlijk waardoor eerst een aantal ‘Wie is de Mol’-spellen hebben 
gespeeld en we ’s middags alvast met het eerste deel van de pannenkoeken gingen beginnen. Al 
met al zijn er 18 pakken doorheen gegaan. Helaas had Julia haar onderarm gebroken en moest 
ze voor controle naar Ballum. Toen ze terug was konden we met z’n allen naar het strand en 
gingen we in het bos buutverstoppertje spelen. ’s Avonds gingen we eerst bowlen en daarna de 
Bonte Avond met elkaar. Daar bleek o.a. dat Jon een grappig verteltalent heeft. Aan het eind van 
elke avond moesten we ook invullen wie we dachten dat de mollen waren (er waren nl. drie). 
Hier konden we ook weer punten mee verdienen. De tweede avond sliepen we een uur eerder 
dan de avond ervoor. We sliepen nu om half twee. 
 

De derde dag moesten we eerst onze kamers opruimen en koffers pakken. Daarna maakten we 
bekend wie de mollen waren (Inge, Boris en Jan Paul) en wie de uiteindelijke winnaar was 
(Jesse). 
Daarna op de fiets waarbij we halverwege in de verte het onweer boven Nes zagen drijven. Daar 
hebben wij gelukkig geen last van gehad. Na een patatje in Nes de fietsen teruggebracht en met 
de boot naar de wal. Om half vijf waren we ongeveer terug. Een hele leuke reis. 
 

Op Roakeldais 
Donderdag 23 juni zijn we ’s morgens naar Op Roakeldais 
geweest in Warffum. We hebben dansers uit Panama, 
Zimbabwe, Servië, India en Chili gezien. Vooral de laatste 
groepen waren erg leuk. De groep uit Chili ging ook samen 
met ons dansen en dat was na een anderhalf uur stilzitten 
wel heel erg leuk.  
 

Wadlopen dinsdag 28 juni 
Met groep 5 t/m 8 hebben we op dinsdag 28 juni wadgelopen. Het was een tocht van 3 uur en dit 
bleek voor de meeste deelnemers prima te doen te zijn. Onderweg vertelden de gidsen Garmt en 
René ons het één en ander over het wad. We kregen zelfs even gezelschap van een paar 
nieuwsgierige zeehondjes.  
Deze tocht was het alternatief voor de sportdag van dit jaar. Samen met De Kromme Akkers 
hebben we dit als succesvol ervaren en kan dit in ieder geval opgenomen worden in een circuit 
van een aantal jaren. 
  

Afscheid 
Na 9 jaren werken op deze samenwerkingsschool heb ik de drang gevoeld om te gaan werken in 
een andere omgeving. Hiervoor werkte ik al 19 jaar op OBS De Klief. Al met al 28 jaren in 
Ezinge. In mijn leven zijn dit dorp en de school een grote plek in gaan nemen en ik kan stellen 
dat ik hier met heel veel plezier als meester Jaap heb kunnen werken. Veel mooie momenten, 
veel leuke ouders, veel leuke kinderen. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. 

 


