
 

Nieuwsbrief 10 oktober 2016 

Algemeen 

 
Tevredenheidsenquête: 

Wij vinden het van belang dat het onderwijs aan onze leerlingen van kwalitatief hoog niveau is. 

Ook hechten wij er grote waarde aan dat de leerlingen graag naar school gaan en zich goed voelen 

bij ons op school. Dit alles staat uiteraard niet los van een professionele organisatie waar ouders, 

medewerkers en andere betrokkenen graag aan verbonden zijn.  

 

Om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen voert onze school de aankomende periode 

een tevredenheidsmeting uit waarin de mening van leerlingen, ouders en medewerkers in kaart 

wordt gebracht. Hiermee krijgen wij als school onze kwaliteiten en ontwikkelpunten nog beter in 

het vizier en kunnen wij zonodig onze school versterken. 

 

Uw mening is belangrijk 

Het team en de directie van SWS Op Wier  willen een kwalitatief goed en passend onderwijsaanbod 

verzorgen. Om te kijken in hoeverre we hierin slagen, zijn we benieuwd naar uw mening over de 

school en het onderwijs. 

 

Hoe werkt het? 

We vragen u om tussen 24 oktober en 6 november de digitale vragenlijst in te vullen. Het invullen 

van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. U ontvangt per mail een uitnodiging om aan dit 

onderzoek mee te werken.. 

 

Vanzelfsprekend zult u door ons geïnformeerd worden over de resultaten van het 

kwaliteitsonderzoek. 

Ouderschapsverlof: 
Na de herfstvakantie heeft juf Karina op de vrijdagmorgen ouderschapsverlof. Juf Margarita zal dan 
iedere vrijdag de hele dag les geven aan de kinderen van groep 5 en 6. 
 
Ter herinnering: Uitnodiging informatieavond continu rooster: 

Om ons heen hebben al vele scholen besloten om over te gaan tot een continurooster. Er zijn ook 

verschillende scholen die besloten hebben dit niet te doen. Het overstappen naar een dergelijk 

rooster kent voor- en nadelen. Of een dergelijk rooster een positieve verandering is, is van vele 

zaken afhankelijk en verschilt sterk per school. We zijn van mening dat een goede beslissing alleen 

gemaakt kan worden als zowel het team (de leerkrachten), de ouders en de MR goed ingelicht zijn. 

Wat zijn de voor- en nadelen van dit rooster en welke ervaringen zijn er de afgelopen jaren mee 

opgedaan? Daarom nodigen wij u uit voor een informatieavond met als thema ‘Continurooster op 

Op Wier, wat betekent dat voor ons?’ Deze informatieavond zal plaatsvinden op donderdagavond 

13 oktober (19.45 uur  vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee). Het doel van deze avond is u te 

informeren. In de periode na deze informatieavond zal de MR uw mening vragen door middel van 

een enquête.  Aan de hand van de uitslag van deze enquête zal  de MR voor- of tegenstemmen. 

Ook zullen wij uw vragen beantwoorden via de Nieuwsbrief. Gezien het belang van het onderwerp 

verzoeken wij alle ouders / verzorgers aanwezig te zijn om een goed onderbouwde mening te 

kunnen vormen bij het invullen van de enquête. 

 
 
Nieuws vanuit de MR: 
Wij zijn verheugd u te melden dat Jeannette Vlonk – de Waaij (moeder van Mark, Thomas en 
Daniëlle) is aangesteld als MR lid (oudergeleding). Wij wensen haar  veel succes! 



 
In het zonnetje: 

Trix Krol-Raven geeft al weer 12,5 jaar met hart en ziel GVO lessen. Zij komt al jaren op OBS De 

Wierde te Adorp, De 9 Wieken te Winsum, Kromme Akkers te Garnwerd en SWS Op Wier te Ezinge. 

Vorig jaar gaf ze ook les op OBS Togtemaarschool te Bedum. Regiobegeleider Greetje Geluk-

Westerman kwam haar dinsdag 27 september op OBS De 9 Wieken namens PC GVO “in het 

zonnetje zetten” met bloemen en een cadeaubon. 

 

 
 
Toetsenbordvaardigheid: 

Wat vroeger een typecursus heette, wordt nu vaardigheid op het toetsenbord genoemd. Kinderen 

moeten veel werken op  computer/laptop/Ipad en blind leren typen kan dan erg handig zijn. Op 

school hebben wij onderzoek gedaan of het mogelijk is om onder schooltijd een cursus aan te 

bieden voor de groepen 5 t/m 8. Na onderzoek is gebleken dat de kosten hiervan erg hoog zijn en 

wij hiervoor nog geen financiële middelen hebben.  Kosteloos aanbieden is helaas hierdoor  niet 

mogelijk. Er zijn wel gratis/goedkope cursussen maar deze voldoen niet aan onze eisen. Wij vinden 

het belangrijk dat kinderen een bepaald aantal aanslagen per minuut kunnen halen en een 

certificaat ontvangen na afloop.  Daarom stellen wij twee opties voor: 

Optie 1: Ouders (die dit willen) kunnen voor thuis een typecursus aanvragen. De kosten zijn voor 

eigen rekening. Voorbeelden van geschikte cursussen zijn: 

1: Type Topia 

2: Tik Top 

3: Type Stars  

Optie 2: Na schooltijd wordt een cursus (Type Stars) aangeboden op school. Iedere week 1X 45 

minuten onder begeleiding en daarnaast thuis veel oefenen.  Wij inventariseren of er genoeg 

kinderen zijn die willen deelnemen aan de typecursus.   Op school wordt een lokaal beschikbaar 

gesteld. Kinderen kunnen zich hiervoor opgeven, ouders betalen de kosten voor de cursus (38 

euro).  

 Zijn er eventueel ouders (die ook zelf kunnen blindtypen)  die deze lessen kunnen begeleiden dan 

kunnen zij zich opgeven bij de ICT coördinator Esther Mook. U kunt hiervoor een 

vrijwilligersvergoeding ontvangen. 

Wilt u uw kind opgeven voor de typecursus  dan kun u dit mailen naar e.mook@lauwerseneems.nl. 

Type Stars  

Kinderen oefenen een half uur per dag en leren in 3 maanden typen volgens het 

tienvingersysteem. Na afloop krijgen de kinderen een erkend diploma met het aantal behaalde 

aanslagen per minuut, waarbij gestreefd wordt naar minimaal 100 aanslagen per minuut.  De prijs 

van een cursus in schoolverband bedraagt zoals eerder wordt vermeldt 38 euro, inclusief examen.  



 

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….. 

 
Wachtwoorden 
We kunnen in het digitale tijdperk niet zonder wachtwoorden. 
Voor van alles en nog wat zijn wachtwoorden nodig om veilig in 
de eigen digitale omgeving te werken. En….kunt u ze ook niet 
allemaal onthouden??  Gemiddeld heeft “de digitale mens”  22 
wachtwoorden in gebruik, ga er maar aan staan! 
 
Wist u dat binnen een maand 65% van de wachtwoorden 
gekraakt kunnen worden? We denken veilig te zijn, maar niets 
is minder waar.  
 
Oplossing: we stappen af van wachtwoorden en gaan over op 
een wachtzin! Deze is makkelijker te onthouden. En je kunt 
bijvoorbeeld ook nog kiezen om alleen de eerste letters van de 
woorden te gebruiken: “Ik ben gek op cola met prik” wordt dan:  Ibgocmp. Een knappe hacker 
die deze wachtzin kraakt!! 
Praat eens met uw kind over het maken van wachtwoorden of wachtzinnen. Maak er een leuk raad 
spelletje van door ze gekke wachtzinnen te laten bedenken. Spelenderwijs maken we ze bewust  
van het belang van goede beveiliging van hun accounts. 
 
Een handige en veilige manier om uw wachtwoorden/wachtzinnen  te onthouden is een 
wachtwoordenmanager. Een eenvoudig ( Nederlandstalig ) voorbeeld daarvan is LastPass  
(https://lastpass.com ) 
Een videoworkshop over Lastpass vindt u via: 
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3pXG7xv9kKs ( duur 4.23 min.) 
of via: https://www.youtube.com/watch_popup?v=20te1zInyng  ( op kindniveau duur 40.24 min.) 
 
Redactie ICT-werkgroep L&E 

 

 

 

 

Bloembollen planten! 

De herfst is  langzaamaan begonnen dus nu kunnen we zorgen voor een bloemenzee in de 

lente! Doen jullie mee? 

   

De werkgroep ‘Haven 2’ uit het dorp Ezinge heeft dit voorjaar de bakken met geraniums aan 

de brug gehangen. Graag willen we samen met Op Wier bloembollen planten en de Haven 

in Ezinge nog wat fleuriger maken. We gaan bloembollen planten langs de paadjes naast 

het gras. We doen dit op vrijdagochtend 28 oktober.  

We vragen alle leerlingen van Op Wier om een eigen bloembol mee te nemen, zo staat jouw 

bloemetje in het voorjaar te bloeien! Denk bijvoorbeeld aan een bloembol van blauwe 



druifjes, sneeuwklokjes, krokus, narcis of een tulp. Dorpsbelangen Ezinge doneert ook 

bloembollen, zo wordt het extra mooi! 

Neem je bloembol na de herfstvakantie vast mee, dan zien we hoeveel we er al hebben! 

Neem als het kan ook een schepje mee als we aan de slag gaan.  

We kunnen ook nog wel wat hulp gebruiken van ouders die vrijdagochtend 28 oktober 

helpen planten! Tijd en zin? Laat het ons weten! 

Namens werkgroep Haven 2, 

Joke Buist, Natasja Bennink (moeder Noor), Maaike Huizing (moeder Boris en Lois).  

Email: mail@natasjabennink.nl en  maaikehuizing@hotmail.com  

 

 

 

Kalender: 

Kinderboekenweek 5 t/m 14 oktober 

Boekenmarkt 12 oktober 

Informatieavond continu rooster 13 oktober 

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 

Sint Maarten optocht 10 november 

Nationaal schoolontbijt 11 november 

Sinterklaasfeest op school (continu rooster 

voor de bovenbouw tot 14.00 uur) 

2 december 

Kerstviering 21 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 1 en 2  

Kinderboekenweek 

Opa’s en oma’s staan centraal tijdens de Kinderboekenweek onder het motto: Voor altijd jong! 

Tijdens  de feestelijke opening van afgelopen woensdag 5 oktober hebben we mooie gekleurde 

brillen gemaakt, zo dansten we vrolijk mee met alle andere kinderen ..!  

 

              
 

Dinsdagmiddag 11 oktober  komen opa’s en oma’s bij ons in de groep meedoen met leuke 

activiteiten. Wat er gaat gebeuren blijft nog even een verrassing.. 

 

Woensdagochtend 12 okt gaat groep 2 een kijkje nemen in de bibliotheek te Winsum. 

 

                     

 

Er wordt o.a. een verhaal verteld met behulp van een vertelkastje . 

 

 

 

 

De boekenmarkt begint om 12.15.  

Natuurlijk zijn de kinderen uit groep 1 dan van harte welkom. 

 

 

 Tijdens de kinderboekenweek wordt veel gelezen en voorgelezen! 

 

       
De kinderen mogen deze week hun lievelingsboek meenemen en presenteren. 

 

                                            Levensbeschouwing    

In het kastje bij de onderbouw ingang  worden werkstukken opgehangen die zijn gemaakt tijdens 

de levensbeschouwelijke lessen. 

 

• Meenemen a.s. vrijdag,  een tas voor de werkjes e.d. !  

 



 

Groep 3 en 4 

Bezoek fruitkwekerij 

Al weer bijna drie weken geleden heeft groep 4 een interessante rondleiding gehad op fruitbedrijf 

Oudenbosch in Niehove. We kregen uitleg over verschillende soorten appels en we mochten een 

paar appels proeven. Daarna kregen we een beker appelsap , geperst van appels van de kwekerij. 

De rondgang in het treintje was erg leuk; we reden door rijen met fruitbomen waarbij we af en toe 

stopten om naar allerlei soorten appels te kijken en te luisteren naar bijzonderheden over die 

appels 

.         

 

 

 

 

 

 

 

 



In de klas hebben we van appels die kinderen van huis hadden meegenomen heerlijke appelmoes 

gemaakt. 

 

 

Boekenweek 

Vorige week is de boekenweek begonnen. In de klas mogen de kinderen een leuk boek van de 

“boekentafel” kiezen . We lezen elke dag extra lang zodat iedereen zoveel mogelijk verschillende 

boeken kan lezen. In een werkboekje kunnen de kinderen van alles schrijven en tekenen dat met 

het thema van de boekenweek heeft te maken. Ons voorleesboek in deze periode is “Op avontuur 

met oma”. Aanstaande donderdagmorgen komt er een oma van kinderen uit groep 4 bij ons in de 

klas. Zij gaat , naar aanleiding van vragen van de kinderen , vertellen over vroeger .     

   

                                                                                                             

Informatieavond 

Voor de ouders van de kinderen van groep 3 is er op woensdag 16 november een informatieavond 

over de nieuwe leesmethode van Veilig Leren lezen (Kim-versie). Juf Tineke (ICT) en Fieneke 

geven deze avond voorlichting over de werkwijze en de software van de methode.                                                                       

We beginnen om 19.30u. in het lokaal van groep 3/4. 

 

Verjaardag  

Op vrijdag 14 oktober viert juf Fieneke haar verjaardag. De kinderen hoeven deze ochtend geen 

drinken/eten mee te nemen. 

                            



 

  

   

Groep 5 en 6 

Rekenen: 

De kinderen hebben inmiddels alle tafels gehad en moeten ze nu gaan automatiseren. De komende 

weken krijgen de kinderen tafelsommen aangeboden die ze binnen een aantal minuten uit moeten 

rekenen. Wanneer er kinderen zijn die hierop uitvallen, zullen ze ook weer tafels mee naar huis 

krijgen om te oefenen. 

Dit is ook het geval met klokkijken. Er is een aantal kinderen dat zowel de analoge als de digitale 

tijden nog moeilijk blijft vinden. Ook zij krijgen extra werkbladen hiervoor op school en een aantal 

kinderen krijgt ook werkbladen hiervoor mee naar huis. 

Alles apart 

De afgelopen week was een herhalingsweek. In deze week hebben we van de hoofdstukken die zijn 

geweest, de herhalingsopdrachten gedaan. De woorden die daar alsnog fout werden geschreven, 

moesten de kinderen in hun taalschrift schrijven. Zo leren ze, door vaak deze woorden te schrijven, 

wat de juiste spelling is van deze woorden.  

Topo groep 6 

In groep 6 zijn we gestart met Topografie. We zijn begonnen met Nederland; de provincies en de 

hoofdsteden. Daarna pakken we elke 2 weken een provincie die we nader gaan bekijken. De 

belangrijkste steden, dorpen en wateren gaan we leren. De leerlingen van groep 6 krijgen hun topo 

mee naar huis om te oefenen en kunnen dit ook via www.topomania.nl leren. 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek is van start gegaan op het schoolplein met een lied en een dansje. De 

kinderen hebben het dansje eerst alleen gedaan en vervolgens waren er veel ouders en opa’s en 

oma’s die mee kwamen dansen. Hartstikke leuk! In de klas wordt voorgelezen uit het boek “de 

oma van de oma van mijn oma”, in dit boek worden er verschillen besproken tussen de opa’s en 

oma’s van nu en die van vroeger. Zo hebben we al gelezen dat de telefoonnummers vroeger uit 1 

cijfer bestonden en inmiddels uit 10! Ook de telefoon zelf is veranderd; van het bellen via een 

telefoniste, naar een telefoon met kabel aan de muur, naar een telefoon die je overal mee heen 

kan nemen. Een erg interessant boek. Deze week zullen er ook een opa en oma in de klas komen 

om iets te vertellen over vroeger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 7 en 8 
 

Afgelopen week was de opening van de Kinderboekenweek. De kinderen van groep 7 en 8 

verzorgden de weekopening. Met toneelstukjes en sketches. Dit hebben ze met veel enthousiasme 

heel leuk gedaan. Komende week staat in het teken van de Kinderboekenweek. Iedereen mag 

zijn/haar mooiste boek meenemen. Ook gaan we nog voorlezen aan de jongere kinderen. 

Woensdag is de boekenmarkt waar iedereen weer boeken kan kopen en  verkopen.  

         

Rekenen 

Met rekenen zijn we begonnen met blok 2. In groep 7 zijn we bezig met meten; inhoud, gewicht en 

oppervlaktematen. We leerden dat ha hetzelfde is dan hm2 en 1 hm = 100m. Verder zijn we bezig 

met het vermenigvuldigen van geldbedragen, breuken optellen en aftrekken, deel berekenen van 

een geldbedrag, grafieken en handig rekenen.  

In groep 8 zijn we bezig met meten van tijd en inhoud. Ook vermenigvuldigen met breuken, het 

optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken, handig rekenen en percentages komen aan 

bod.  

Naast de werkboeken, wordt het automatiseren geoefend op ‘rekentuin’. Hier kunnen de kinderen 

thuis ook op oefenen.  

Spelling  

In groep 7 hebben we woorden met een c waarbij je de ‘c’ als ‘see’ en ‘kaa’ uitspreekt, zoals 

camera, provincie. Ook woorden met ‘ch’ die je uitspreekt als die je uitspreekt als ‘sj’, zoals lunch 

en chips. Komende week krijgen we woorden met ‘g’ die je uitspreekt als (sj). Bijvoorbeeld manege 

en etage. De regel van de klankgroepen wordt weer herhaald. (Hanen en kippen) 

In groep 8 werden de woorden met een ‘c ‘ herhaald. Verder kwamen de eindstukken -iaal, -ueel, -

ieel en e-aal aan bod. Bijvoorbeeld financieel, sociaal, ideaal en individueel.  

Komende week gaan we bezig met de uitzonderingen van de klankgroepen, zoals collega en 

abonnee.  Daarnaast staan de hoofdletters en accenten centraal. (Enquête, coupé). 

Ook oefenen we elke week de werkwoordspelling. We oefenen dit ook met het programma ‘Taalzee’ 

op de computer. Ook hier kunnen de kinderen thuis mee aan de slag.  

 

 

 

 

 

 

 



VOMOL-voorlichting 

Vrijdag hadden we een voorlichting over veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer.  Wat doe 

je als er een tractor achter je rijdt, hoe zit het met de dode hoek en hoe snel rijden tractors.  

       

 

 

 

 

 

 

 


