
 

Nieuwsbrief 10 oktober 2016 

Algemeen 

Tevredenheidsonderzoek: 
Uw mening over onze school vinden wij erg belangrijk. Het helpt ons om onze kwaliteit in kaart te 
brengen en te verbeteren. Via de mail heeft u een uitnodiging gekregen om hier aan mee te doen. 
Als u dit nog niet heeft gedaan, vragen wij u vriendelijk  de vragenlijst alsnog in te vullen voor  7 
november. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnenkort bekend gemaakt. 
 

Overblijven: 
Nog niet alle rekeningen van de eerste periode zijn betaald. Wilt u dit voor 1 november 
overmaken? 
 

 
Facebook SWS Op Wier 

Dankzij Ferdi Brik is het gelukt een Facebookpagina aan te maken in een besloten groep. Dit houdt 
in dat we berichten en foto’s kunnen plaatsen zonder dat onbevoegden daar iets van mee krijgen. 
Als ouder kunt u zich aanmelden via Facebook. U zoekt de pagina op en doet een aanvraag om lid 
te worden van de groep. De beheerder voegt u dan toe. 
 

 

 

Kalender: 

Sint Maarten optocht 10 november 

Oudercontactgesprekken 1 en 3 november 
Nationaal schoolontbijt 11 november 
Sinterklaasfeest op school (continu rooster voor 
de bovenbouw tot 14.00 uur) 

2 december 

Kerstviering 21 december 
 

 

 

Terugkoppeling informatieavond continu rooster van donderdag 13 oktober: 

Omdat veel scholen overgaan tot andere schooltijden en de vraag vanuit het team, de BSO en de 
TSO kwam, vonden wij het een goed  moment om te onderzoeken of Op Wier ook zou kunnen 
starten met een continu rooster. We hopen hierover in maart of april een beslissing te nemen. 
De eerste stap was het geven van informatie over het continurooster in de  nieuwsbrief.  
De tweede stap was een ouderavond over het continurooster. We hebben deze avond  uitleg 
geven, gediscussieerd en vragen van ouders beantwoord. Deze avond waren 28 ouders aanwezig. 
De derde stap is een enquête onder alle ouders over het wel of niet invoeren van het 
continurooster. Onderstaand kunt u de informatie lezen die gegeven is tijdens deze 
informatieavond. U kunt nog reageren en vragen stellen door een mailtje te sturen met vragen 
waarop u antwoord wilt. Deze vragen worden beantwoord in de komende nieuwsbrieven. 
De vierde stap is de besluitvorming en de eventuele vervolgstappen en een tijdspad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatie n.a.v. de informatieavond continurooster: 
 

1. Wat is het continurooster? 
2. Waarom een continurooster? 
3. Voor en nadelen van het continu rooster 
4. Stappenplan continurooster 

 
1. Wat is het continurooster? 
Het continurooster is een dagindeling voor de basisschool waarbij de leerlingen tussen de middag 
niet naar huis gaan. Alle leerlingen blijven op school om gezamenlijk samen met de meester/juf te 
lunchen en daarna samen buiten spelen. Omdat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan 
kan de middagpauze korter zijn en is de schooldag eerder afgelopen. Steeds meer scholen gaan 
over op het continurooster. Het team van Op Wier is met diverse modellen aan de slag gegaan en 
wij hebben gekozen voor onderstaand model met de volgende schooltijden. 
 
Maandag 8.30 – 14.30   
Dinsdag 8.30 – 14.30   
Woensdag 8.30 – 12.30   
Donderdag 8.30 – 14.30  
Vrijdag  8.30 – 14.30  
Groep 1 t/m 4 is vrijdagmiddag vrij vanaf 12.30 uur 
 
2. Waarom een continurooster? 

• Streven naar een beter dagritme met een minder onrustige en versnipperde schooldag. 
Rust en regelmaat. De scholen met een continurooster geven dit aan als grootste voordeel. 

• Meer veiligheid voor de leerlingen (niet meer vier keer heen en weer naar school) 
• Je als school aanpassen aan de maatschappelijke veranderingen (werkende/studerende 

ouders; fusies) 
• Het wordt steeds moeilijker om overblijfkrachten te vinden 

 
 

 

3. Voordelen van het continurooster. 
• Er is meer rust voor de kinderen. Het halen en brengen van de leerlingen tussen de middag 

verdwijnt 
• ’s Middags starten de leerlingen vanuit een rustige situatie ze zijn sneller weer geconcentreerd 
• De ouders zijn “vrijer” omdat ze hun kinderen tussen de middag niet hoeven te halen en te 

brengen 
• Omdat we elke dag al om 14.30 uur klaar zijn, hebben de leerlingen alle dagen van de week volop 

tijd om met vriendjes af te spreken, te sporten of naar de na-schoolse opvang te gaan 
• Er is geen verschil in de schooltijden van verschillende kinderen van het gezin: alle leerlingen zijn 

gezamenlijk vrij. Met uitzondering van de leerlingen uit groep 1 t/m 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nadelen van het continurooster: 
• De dagindeling van ouders en kinderen moet worden aangepast 
• Vermoeiend voor sommige jongste leerlingen 
• Buitenschoolse opvang (BSO) moet beschikbaar zijn en kost meer door langere opvang 
• Kortere middagpauze voor de leerkrachten 

 
Wat wordt er gedaan om de nadelen op te vangen. 

• Uit onderzoek is gebleken dat de meeste kinderen zich erg gemakkelijk aanpassen aan het 
continurooster, ook de jongsten. Soms een extra dagdeel vrij is voor vierjarigen mogelijk. 

• Scholen die zijn overgestapt op het continurooster willen niet weer terug. 
• Voor de leerkrachten is een goede planning van de pleinwachten van belang en een 

verplichte rustperiode na schooltijd. 
• Als er problemen zijn zullen we die met de ouders proberen op te lossen 
• De instanties voor naschoolse opvang zullen in ons overleg betrokken worden. 
• Goede organisatie en goede voorbereiding en een zorgvuldige invoering van het  

             continurooster zorgt er voor dat ouders op tijd kunnen aanpassen en voorkomt onrust. 
 
Wat kan de BSO hierin betekenen? 

- BSO de Plezierwier wil ouders tegemoet komen wanneer er gewerkt gaat worden met een 

continurooster. 

- Dit door een “overbrugging uur” aan te bieden. 

- Als SWS Op Wier een continurooster aanbiedt tot 14.30 uur dan kunnen ouders die 

hierdoor problemen ondervinden i.v.m. hun werk een beroep doen op de BSO. 

- Van 14.30 uur tot 15.30 uur kan er opvang geboden worden voor € 5,--. Over dit uur kan 

men ook nog kinderopvangtoeslag aanvragen op www.toeslagen.nl en wordt het nog 

goedkoper. 

- Ouders die hiervan gebruik willen maken dienen hun kinderen dan wel uiterlijk 15.30 uur te 

hebben opgehaald. 

- Na 15.30 uur betalen ouder het uurtarief dat is overeengekomen met de BSO. 

- Voor ouders die nu al gebruik maken van de BSO geldt dit “overbrugging uur” ook. 

- Van 14.30 uur tot 15.30 uur betalen zij dan ook € 5,-- voor dit uur aan opvang. 

- Vanaf 15.30 uur betalen ouders die nu ook al gebruik maken van de BSO hun afgesproken 

uurtarief. 

 

Voorbeeld: 

Uw kind blijft nu 3 dagen in de week een broodje eten bij de TSO. Hiervoor betaalt u een 

bepaald bedrag. 

Deze kosten vallen weg. 

Indien u het niet kunt redden om op tijd bij school te zijn i.v.m. uw werk, dan kunt uw kind 

gebruik maken van de BSO van 14.30 uur tot 15.30 uur. 

Hiervoor betaald u dan € 5,--. 

Afhankelijk van uw inkomen kunt u over deze opvanguren kinderopvangtoeslag aanvragen 

op www.toeslagen.nl  

 
 
Tips/opmerkingen en aandachtspunten vanuit ouders: 

• Koelkasten aanschaffen voor lunch 
• Ondersteuning vragen van ouders/kinderen 
• Stiltehoek creëren voor kinderen die willen uitrusten en niet buiten spelen 
• Bij jongste kinderen extra ondersteuning bieden tijdens het eten (door bijv. een ouder of 

een paar leerlingen van groep 7/8) 
 
Vragen vanuit ouders: 

• Wanneer gaat het continurooster eventueel in? Is het te kort dag om dit per 1 augustus 
2017 in te laten gaan of juist per 1 januari 2018. De MR gaat die vraag meenemen in de 
enquête.   

 

 



Sint Maarten 

Het is alweer bijna zover… op 11 november is het Sint Maarten. De kinderen gaan de komende 

weken bezig met hun lampionnen.  

We nodigen alle ouders uit om op donderdag 10 november het Sint Maartenfeest met ons te 

vieren. We verwachten ouders en kinderen om 17.00 uur op school. De kinderen gaan dan naar 

hun eigen klas, de ouders kunnen in groepen de lampionnen bewonderen en luisteren naar 

verschillende Sint Maartenliedjes.  

Na afloop gaat de bel en wisselen de ouders door naar het volgende lokaal. Zo kunt u alle 

lampionnen zien en hoort u overal leuke Sint Maartenliedjes. 

De komende weken zullen de kinderen knutselen aan de lampionnen. We willen graag dat de 
kinderen uiterlijk dinsdag 8 november een stokje met lampje (voorzien van naam) mee naar school 
nemen. 
 
Ideeënbus  

Dankzij de opbrengsten van het oud papier en jullie goede ideeën hebben we vorig jaar een nieuwe 

kerstboom, een podium, gordijnen en lampen kunnen aanschaffen. 

De ouderraad (OR) heeft inmiddels alweer een bedrag gespaard.  

We vragen alle kinderen en ouders om na te denken over wat we met dit geld kunnen doen.   

Dus heb je een leuk idee?  

Schrijf het op en doe het in de daarvoor bestemde ideeënbus. De rode bus kun je vinden in de 

gemeenschapsruimte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Groep 1 en 2  

Herfst 

De bladeren vallen weer van de bomen en de natuur laat prachtige herfstkleuren zien! 

 

We ( gr 2) hebben vorige week een herfstwandeling 

gemaakt naar o.a. de 

goud- es op de wierde 

en hebben daar mooie 

blaadjes gezocht.     

 

   

 

 

 

In een blad-pers worden ze nu gedroogd.  

 

In de klas staat een vrolijke herfsttafel. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabouterpad  

 

Vrijdagmorgen 4 november gaan we naar Lauwersoog.  

Er is daar een kabouterpad dat we onder begeleiding gaan lopen. Daarna is er waarschijnlijk ook 

gelegenheid om nog even te spelen 

We vertrekken om  9.00.u. en zijn om 12.00. u. weer terug. 

 

 



We gaan daar ons drinken en fruit eten. Dus gewoon een tasje mee en een autostoeltje. 

I.v.m. kleding is het aan te raden om rekening te houden met het weer. Bij nat weer graag laarzen 

aan.  

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/lauwersmeer/kabouterpad-lauwersmeer 

 

 

Willen de ouders die hebben aangeven om te rijden zich deze week nog even melden bij Joke ?  

 

Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer Lauwersmeer | De Rug 1 | 9976 VT Lauwersoog 

 

 

Liedje 

Dit liedje hebben we geleerd:  

Onder hele hoge bomen  

 

 

Onder hele hoge bomen 
In een groot kabouterbos 

Staat een heel klein aardig huisje 
Zomaar midden op het mos  

‘k Zou er best in willen wonen 
Maar ik ben toch veel te groot 

’t Is gemaakt voor de kabouters 
Met hun jas en puntmuts rood 

Als het donker is geworden 
Is dat helemaal niet naar 

Want dan zitten de kabouters 
Heel gezellig bij elkaar 

Ieder zit dan op een krukje 
Met een kaarsje in zijn hand 

En dan zie je alle lichtjes 
Van kaboutersprookjesland  

 

 

 

 

 

 

Lampions 

 

10 november vieren we Sint Maarten op school.  

We zijn al druk bezig met het maken van de lampions. Graag in de week van 8 november 

lampionstokjes (met naam) meenemen. 



 

Bolletjes  

Veel kinderen hebben bloembollen meegenomen die we afgelopen vrijdag in de haven hebben 

gepoot.              

We zien nu al uit naar het voorjaar als alle bloemen gaan bloeien! 

 

Screening groep 2. 

De leerlingen van gr 2 worden maandag 7 november door de GGD gescreend.  

Uiterlijk donderdag 3 november moeten de vragenlijsten en toestemmingsformulieren weer op 

school ingeleverd zijn. 

 

Nieuwe leerling. 

Maandag 7 november komt Sara bij ons in de groep. Zij is 4 jaar en komt met haar vader en 

moeder in Ezinge wonen. 

We wensen haar een fijne tijd toe bij ons op school!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 
 

Boekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek was “Voor altijd jong” – opa en oma. Wat fijn dat de oma van 

Carlijn en Danielle bij ons in de klas wilde vertellen over vroeger. De kinderen hadden 20 vragen 

voor haar bedacht die oma de Waaij allemaal kon beantwoorden. Een paar voorbeelden:”Wat 

leerde u allemaal op school? Had u ook vriendinnetjes? Welke spelletjes deed u vroeger?” De 

kinderen vonden het heel interessant om naar de verhalen over vroeger te luisteren. De tijd vloog 

dan ook om. 

 

Informatie VLL 

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

informatieavond over de nieuwe versie van de leesmethode VLL. U ontvangt binnenkort een 

uitnodiging. 

 

Circuit 

Binnenkort starten we met een circuitmodel waarbij de kinderen in groepjes een opdracht 

uitvoeren. In dit circuit zijn het vooral werkjes over de herfst. Na 5 rondes heeft elk kind alle 

opdrachten uitgevoerd. 

Lezen 

In groep 3 hebben we Kern 2 bijna afgerond. Deze week worden de kinderen getoetst op 

letterkennis en het vlot kunnen lezen van woordjes uit Kern 2. In Kern 3 leren de kinderen de 

letters d , oe , z , ij en h. We lezen elke dag via het digibord , in leesboekjes en een paar keer per 

week op computer of tablet. Het is belangrijk dat er veel en vaak (ook thuis) wordt geoefend om 

de letters en woorden vlot te kunnen lezen. De bibliotheek heeft ook leesboekjes op het niveau van 

de beginnende lezer (Start) die de meestel kinderen al kunnen lezen.  Elke dinsdag- en 

donderdagmorgen begeleiden twee moeders een paar kinderen uit groep 4  bij het lezen. Op deze 

manier stimuleren we de kinderen om nog meer “leeskilometers“ te maken. 

                                            



Groep 5 en 6 

Alles in 1: 

We zijn begonnen met het eerste project van dit schooljaar; de Middeleeuwen. We behandelen een 

aantal onderwerpen over dit thema, zoals de kerk, ridders en kastelen, steden, staten, huizen en 

scholen. De kinderen krijgen zo meer inzicht in de geschiedenis van het jaar 500 tot 1500.  De 

weekwoorden voor deze weken zijn in 1 keer meegegeven. Op het papier staan ook de data van de 

dictees.  

 

Kastelen tekenen met Oost-Indische inkt en kroontjespen 

Topo groep 6 

Groep 6 heeft inmiddels 2 toetsen van topo gehad; Nederland en Groningen. De volgende toets 

gaat over de provincie Friesland. De kinderen kunnen het leren vanaf het papier, maar ook via de 

computer. www.topomania.nl  Ze moeten er ook voor zorgen dat ze de namen van de verschillende 

plaatsen goed leren schrijven. 

Rekenen 

Deze week ronden we het tweede blok van rekenen alweer af. Groep 5 heeft een toets over: 

verhaaltjessommen, tafels, maten en gewichten, getallen splitsen in honderdtallen, tientallen en 

eenheden, optellen en aftrekken t/m 1000 en deelsommen. Groep 6 heeft een toets over tafels, 

optellen en aftrekken t/m 1000, oppervlakte en omtrek, staafdiagrammen en getallen splitsen in 

duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden. 

Bibliotheekbezoek 

Op dinsdag 15 november gaan we met de groep naar de bibliotheek in Winsum. We volgen hier 

een programma over “het beste, geweldigste….” Dit is een verhaal waarbij belangrijke woorden zijn 

weggelaten. De klas gaat het verhaal aanvullen. In kleine groepjes worden de ontbrekende 

woorden opgezocht. De leerlingen verwerken de antwoorden in het verhaal met behulp van een 

Ipad. 

Hiervoor zoeken we nog ouders die ons kunnen brengen en halen. Om 8.45 uur vertrekken we en 

we zijn rond 10.45 uur weer terug op school. Graag aanmelden bij juf Karina 



 

Groep 7 en 8 
 

Rekenen 

We ronden blok twee de komende week af. Volgende week gaan we verder met blok 3. In groep 7 
gaan we bezig met het vermenigvuldigen en delen van geldbedragen, kommagetallen en 
lengtematen. In groep 8 gaan we cijferend optellen, breuken vereenvoudigen, optellen en 
aftrekken van ongelijknamige breuken en afstandstabellen aflezen.   
 

Spelling 

De spellingsproblemen die we komende week in groep 7 gaan oefenen zijn: woorden met een ‘c’ en 
eindstukken zoals -iaal en -eaal. In groep 8 herhalen we de verkleinwoorden en gaan we bezig met 
moeilijke woorden met een ‘y’, ‘x’ en ‘q’. De kinderen kunnen ook thuis oefenen op www.bloon.nl. 
Ook oefenen we de werkwoordspelling en grammatica. We leren over verschillende woordsoorten. 
In groep 7 zijn het de lidwoorden: de, het en een. Zelfstandig naamwoorden: bijv. huis, paard, 
telefoon. En bijvoeglijke naamwoorden: bijv. blauwe, kleine, hoge. In groep 8 blijven we deze 
woorden oefenen, maar komen er nieuwe bij. Zoals de bepaalde telwoorden (één, derde enz.) en 
onbepaalde telwoorden (vele, laatste, weinig enz.).  
 

Zoutkristallen  

Enige tijd geleden zijn we met de groep in de Zoutexpress geweest.  Vervolgens maakten de 
kinderen alleen of in groepjes hun eigen zoutkristal. Enkele groepjes hebben meegedaan aan de 
zoutkristalgroeiwedstrijd. Hiervoor moesten ze een logboek bijhouden met foto’s erbij. Vervolgens 
heeft een jury van de 285 deelnemers uit Groningen, Friesland en Drenthe 8 finalisten gekozen, 
waarvan tot onze grote verrassing het groepje van Julia, Britt, Jeske en Inez ook uitgekozen zijn! 
Knap hoor, een hele prestatie. Zij gaan hun zoutkristal aankomende woensdagmiddag presenteren 
aan de jury.  
  

 


