
 

Nieuwsbrief 5 september 2016 

Algemeen 

 

Mijn naam is Margarita Weening (1978) en ik woon samen met Sven en onze kinderen Tom en Rijk 

in Feerwerd. Naast tijd doorbrengen met mijn gezin, vind ik het leuk om te sportklimmen en houd 

ik me bezig met mindfulness en activiteiten die daarmee samenhangen. Na mijn opleiding 

communicatiemanagement werkte ik binnen de farmaceutische industrie. Ik hield mij bezig met 

diabetes en oncologie. In 2010 besloot ik een andere weg in te slaan en startte aan de Pabo. 

Tijdens mijn opleiding heb ik als stagiair SWS Op Wier leren kennen. Veel kleuters van toen geef ik 

nu les in groep 8! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 1 en 2  

 

Dit schooljaar zijn we gestart met 17 kinderen. 10 jongens en 7 meisjes.  

Ella Remerie is van Groningen naar Ezinge verhuisd en zit nu in groep 2. 

Rijk van der Gaast is 4 geworden en doet mee in groep 1. 

We wensen hen veel plezier onze groep! 

Op onderstaande foto kun je wel zien dat we er allemaal weer veel zin in hebben! 

 

   
 

 

 

 

Vorige week hebben we extra aandacht besteed aan de jaarkalender en de seizoenen. 

O.a. nagedacht en opgezocht: wanneer ben je jarig? In welke maand? Welk seizoen?  

Welke dagen gaan we naar school en wanneer ben je vrij?  

De verjaardagkalender is bijna klaar en wordt volgende week boven de deur opgehangen. 

 

 Vlinders       

 

Deze week beginnen we met dit nieuwe thema. 

De kinderen mogen materiaal meenemen wat hierop betrekking heeft. 

Indien mogelijk mag het dan op de kijktafel blijven liggen gedurende het thema. 

 

Letter van de week S 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

 

De eerste schoolweek zit er al weer op. We hebben uitgebreid kennis gemaakt met elkaar , Tobias 

heeft zich voorgesteld en we hebben een aantal afspraken voor in de klas gemaakt. Groep 3 is al 

aardig gewend aan de nieuwe omgeving en de gang van zaken in de klas en ook de kinderen van 

groep 4 zitten weer in het “schoolritme”. 

 

Veilig Leren Lezen                                                

In groep 3 werken we voor het eerst met de nieuwe methode van VLL : de Kim-versie. De methode 

heeft een duidelijke structuur waarin steeds een letter/klank centraal staat. Na kern “Start”           

( 2 weken) volgen er 11 kernen met steeds een ander thema. Afgelopen week hebben we de 

letters i en k (i-k) geleerd. Deze week leren we de letters m (k-i-m) en s (s-i-m).Nadat we een 

aantal weken met de nieuwe methode hebben gewerkt worden de ouders van de kinderen van 

groep 3 uitgenodigd voor een speciale informatieavond over VLL Kim-versie. 

 

Weekwoorden 

Een aantal kinderen van groep 4 krijgt regelmatig weekwoorden mee naar huis. Het is de bedoeling 

dat deze woorden ook thuis worden geoefend zodat ze foutloos geschreven kunnen worden. 

 

Gymtijden 

Maandag : 9.15 – 10.00u (vakleerkracht). Donderdag : 13.15-14.00u ( Fieneke).                        

Op donderdagmiddag gaan de kinderen rechtstreeks van huis naar de gymzaal. Kinderen die 

overblijven lopen met Fieneke naar de gymzaal. 

 

Stagiaire 

Stagiaire Marije Oosterhuis uit Oldehove begint aan het tweede jaar van de opleiding 

Onderwijsassistent. We vinden het fijn dat ze ons komt helpen met o.a. lezen ,knutselen,     

kopiëren, enz.  In de volgende Nieuwsbrief zal Marije zich aan u voorstellen. 

 

Rapporten 

Zou u de kinderen voor aanstaande vrijdag het rapport mee willen geven? 

 

Herhaalde oproep  

We hebben nog steeds 3 defecte elektrische potloodslijpers.      

Wie wil ze proberen te repareren?                                                                           
   



Groep 5 en 6 

 

We zijn alweer een week bezig en het ritme van werken zit er alweer in. Voor alle kinderen even 

wennen; groep 5 in een ander lokaal , voor alle kinderen een nieuwe juf, nieuwe regels en een 

nieuwe groepssamenstelling.  Maar we hebben er weer zin in! 

Op maandagmiddag hebben we gym, de kinderen die thuis eten worden uiterlijk om 13.15u in de 

gymzaal verwacht. De kinderen die op school een broodje eten, gaan om 13.00u met juf Monique 

mee naar de gymzaal. 

Op donderdag hebben de kinderen gym van juf Esther, zij verwacht de kinderen om uiterlijk 8.30u 

in de gymzaal. 

De klas wordt steeds gezelliger, er staan al mooie bloemetjes en de kinderen zijn druk bezig met 

een verjaardagskalender; een grote taart waar jezelf uitspringt! 

We gaan er met elkaar een leuk en leerzaam schooljaar van maken! 

 

Groep 7 en 8 

 

En dan is ineens de zomervakantie weer voorbij en zit je weer op school…. 

Met een andere groepssamenstelling, een juf deze keer en vol met verhalen over de vakantie.  

Deze hebben we dan eerst ook aan elkaar verteld. We zijn de week rustig begonnen met rekenen, 

taal, spelling en lezen. Tussendoor doen we spelletjes om elkaar beter te leren kennen.  

 

Rekenen 

Met rekenen zijn we in beide groepen bezig met breuken, hoe maak je ze gelijkwaardig, wat kost 

een deel en hoe haal je de helen eruit. Groep 7 oefent het cijferend optellen en aftrekken verder en 

groep 8 gaat bezig met percentages.  

 

Spelling 

Met spelling gaat het over hoofdletters en verkleinwoorden in groep 8 en in groep 7 hoofdletters en 

klankgroepen. Ook zijn we druk bezig met het vervoegen van werkwoorden.  

Dit gaat al best heel aardig! 

 

 
 

 

 


