
 

Nieuwsbrief 5 september 2016 

Algemeen 

Nieuwsbrief van maandag 5 september: 

Nieuw schooljaar: 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en de eerste week zit er al weer op. We hopen dat iedereen 

heeft kunnen genieten van een fijne zomervakantie.  

Voor veel kinderen is het begin van het schooljaar best even spannend: een nieuwe leerkracht, een 

ander lokaal. Alles is net een beetje anders dan vorig schooljaar. Maar het zal allemaal snel genoeg 

wennen.  

We wensen alle kinderen een heel fijn schooljaar toe! 

Nieuwe IB-er: 

Paulien Minses uit Roden is per 1 augustus aangesteld als IB-er voor onze school en op Obs 

Kromme Akkers. In deze nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen. 

Ongeoorloofd verlof: 

 Het gebeurt regelmatig dat  kinderen voor bijv. een vakantie ongeoorloofd verlof op nemen 

waarvoor dus geen toestemming is verleend. Dit schooljaar zal hier strenger op worden toegezien 

door de leerplichtambtenaar.  

Oud papier: 

Op de jaarkalender staan de oud papier data niet correct. Onderstaande data zijn juist: 

* 29 oktober 

* 28 januari 

* 22 april 

* 15 juli 

Luizen controle: 

Afgelopen week is er , zoals gebruikelijk na een vakantie, luizencontrole geweest in alle groepen. 

Bij meerdere kinderen in diverse groepen is er hoofdluis geconstateerd. Met de betreffende ouders 

is al contact opgenomen.   

 Het is wenselijk om uw kind regelmatig te controleren op hoofdluis en dit de komende tijd te 

blijven doen. Ook al denkt u dat uw kind vrij is van deze beestjes, toch doen.  

 Wilt u, bij constatering van hoofdluis bij uw kind, dit doorgeven aan de groepsleerkracht? Zo 

kunnen wij in de groepen alert blijven op hoofdluis en tijdig maatregelen nemen. Over twee weken 

worden de kinderen opnieuw gecontroleerd en iedere eerste vrijdag na een vakantie. Denkt u er 
om dat ze op deze dag “schoon” haar hebben? 

Wat helpt?  

 U kunt een shampoo gebruiken, maar volgens de GGD zijn de beestjes resistent geworden voor de 

meeste shampoos. Het enige wat helpt is kammen, kammen en nog eens kammen met een 

speciale luizenkam. Dus niet kammen met een gewone kam, want daar glippen de luizen en neten 

doorheen. Met een beetje lampenolie glijdt de luizenkam wat gemakkelijker door het haar. Bij 

drogisterijen zijn speciale luizenkammen te koop. Hier worden neten ook goed mee uitgekamd. Op 

dit moment wordt de zogenoemde Assy kam geadviseerd.   

 Reinig ook kleding, jassen, kussens en ander beddengoed. Ook zijn knuffels vaak besmet.  

 Eventuele luizen en neten gaan ook dood, door knuffels en kussens in een goed afgesloten plastic 

zak een maand te laten liggen, of enkele dagen te bewaren in de diepvries.  

 Uw drogist kan u goede voorlichting geven over de producten die u kunt gebruiken voor de 
bestrijding van de hoofdluis.  



Ouderhulplijst: 

Nog niet alle ouderhulplijsten zijn weer ingeleverd. Wilt u dit doen voor vrijdag 9 september? We 
kunnen uw hulp dit schooljaar goed gebruiken. 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Karina Kleiwerd en  ben de nieuwe juf van groep 5 en 6. Inmiddels ben ik  11 jaar 

werkzaam  in het onderwijs. Hiervoor heb ik gewerkt op De Weerborg in We he den Hoorn en op de 

Lydinge in Leens. Op deze scholen  heb ik de groepen 1 t/m 5 lesgegeven. 

 Ik ben  geboren in Garnwerd en heb hier 20 jaar gewoond.  Daarna ben ik gaan samenwonen met 

mijn vriend Xander in Winsum. Inmiddels hebben we 2 prachtige dochters waar we erg van 

genieten. Ling is net 4 jaar geworden en is  gestart op de basisschool.  Suus is 7 maandjes oud. 

 Ik hou erg van wielrennen en zit bij de fietsclub in Winsum. Regelmatig zal ik op de racefiets op 

school komen. Ik heb erg zin in een nieuwe uitdaging en ben blij dat ik hier mag werken. 

 De eerste week is mij goed bevallen; de kinderen leer ik al een beetje te kennen.  Het is een leuke 

groep om les aan te geven. 

 Ik hoop naast de kinderen, de ouders ook binnenkort  allemaal te ontmoeten en iedereen steeds 

een beetje beter  te leren kennen. 

Ik heb er zin in! 

Groetjes Karina 

 

 

Even voorstellen: 

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! 

 



Even voorstellen: 

Mijn naam is Paulien Minses (45 jaar) en vanaf 1 augustus ben ik aangesteld als intern begeleider 

van 3 basisscholen van Lauwers en Eems, waaronder Op Wier.  

Ik werk inmiddels 23 jaar in het basisonderwijs. Ik startte als leerkracht in Almere waar ik 9 jaar 

met veel plezier in de bovenbouw heb gewerkt. Van 2003 tot 2015 ben ik als leerkracht werkzaam 

geweest in Leek en Zuidhorn, en in 2009 heb ik een deel van mijn lesgevende taken neergelegd 

om de interne begeleiding op me te nemen. Hiervoor heb ik de master-opleiding gevolgd in 

Leeuwarden. Vorig schooljaar heb ik me gespecialiseerd in het werken met meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. Binnen mijn kleine onderneming aan huis geef ik RT-lessen aan leerlingen uit het 

basisonderwijs en de brugklas. 

De eerste kennismaking met Op Wier is bijzonder positief: een fijne school met een betrokken 

team en een prettige sfeer. In de komende weken zal ik af en toe in de klassen gaan kijken en 

overleg hebben met Rijanne en de leerkrachten. Zo zal ik snel een beeld kunnen vormen van mijn 

taken rondom de leerlingenzorg, waardoor ik de interne begeleiding goed kan voortzetten. 

Met vriendelijke groet, 

Paulien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

Informatieavond in de groepen 20 september 

Kinderboekenweek 5 t/m 14 oktober 

Informatieavond continu rooster 13 oktober 

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BSO 

Hallo allemaal, 

  

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en er weer tegenaan kan. 

Op de BSO gaan wij er een mooi jaar van maken. 

  

We zijn nu geopend op maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag. 

Vrijdagmiddag al opvang vanaf 13.00 uur. 

En op maandagmiddag 1x per 2 weken hebben we een groep van 10 kinderen. 

Volop gezelligheid dus. 

  

Mocht u uw kind ook willen aanmelden voor de BSO dan kunt u contact opnemen via 

deplezierwier@ziggo.nl 

Of gewoon op 1 van de geopende middagen langskomen op de BSO. 

En heeft u andere wensen qua opvang, schroom niet en laat het weten. 

Wij kunnen heel flexibel zijn. 

  

Groetjes van de Plezierwier. 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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! 

 

 
 

 

 


