
 

Nieuwsbrief 21 November 2016 

Algemeen 

Ouderbijdrage 2016-2017: 

Inmiddels hebben de meeste gezinnen de bijdrage betaald. Wilt u voor 1 december de 

ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer: NL67RABO0318255170 t.n.v. penningmeester 

Ouderraad Samenwerkingsschool Op Wier,  o.v.v. Ouderbijdrage 2016-2017,  de naam van uw 

kind en de groep. 

Halen en brengen van kinderen: 

Bewoners van de Schoolstraat geven aan bij het halen en brengen van kinderen met  auto’s, zij 

diverse problemen ervaren zoals; auto’s die te hard aan komen rijden (vooral in de bocht) en  

midden op de weg stoppen om kinderen in en uit te laten stappen (kinderen die zigzaggend tussen 

auto’s lopen).  

 De afspraak is om auto’s in de parkeervakken te plaatsen in de Schoolstraat of op parkeerplekken 

bij de haven. We vinden het belangrijk dat bewoners rondom school zo weinig mogelijk hinder  

ondervinden. 

Luizen geconstateerd: 

Opnieuw zijn er op school luizen geconstateerd. De ouders van de betreffende leerling(en) zijn 

hierover gebeld. Wilt u regelmatig uw kind controleren op eventuele luizen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even voorstellen: 

Graag stel ik mij aan u voor! 

Ik ben Aafke Nauta, 37 jaar en woon, met mijn man en twee kinderen (3 en 6 jaar oud), in 

Grijpskerk. 

Na de middelbare school 

heb ik de studie maatschappelijk werk afgerond en een paar jaar later de verkorte opleiding Pabo. 

Voor mijn eindstage ben ik een half jaar actief geweest binnen de kleutergroepen van Op Wier. Dit 

is alweer bijna 10 jaar geleden, maar misschien kennen ouders mij hier nog van. 

Tijdens deze eindstage werd mij een baan aangeboden als medisch maatschappelijk werker in het 

UMCG (ziekenhuis Groningen). Deze heb ik aangenomen en ik heb hier zeven jaar met veel plezier 

gewerkt. 

Na de geboorte van mijn dochter vond ik het werk moeilijk te combineren met thuis en heb na een 

moeizaam jaar besloten ontslag te nemen. 

Nu ben ik weer toe aan uitdaging en wil graag binnen het onderwijs aan de slag. Omdat ik weinig 

ervaring heb, ga ik de komende weken op dinsdag en donderdagochtend meedraaien binnen alle 

groepen van Op Wier. Ik hoop na verloop van tijd als invaller aan de slag te gaan, hopelijk 

ontmoeten we elkaar nog persoonlijk! 

  
 

Groet Aafke 

Sinterklaasfeest op school  

* continu rooster voor de bovenbouw tot 

14.00 uur 

* Kinderen van de onderbouw zijn om 12.00 

uur vrij 

2 december 

Kerstviering (tussen 18.00 en 19.15 uur) 21 december 
 

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….. 

 
Week van de Mediawijsheid 2016 

 
Dag in, dag uit worden we overspoeld met informatie. Kunnen we echt en onecht nog 
onderscheiden? Wat doen beelden en informatie met onze emoties?  
 
In de Week van de Mediawijsheid (18 t/m 25 november 2016) staat het thema ‘Feit, Fake of Filter’ 
centraal: hoe werkt beïnvloeding in onze wereld vol media? 
 
Nieuwe technologische ontwikkelingen ( denk aan Virtual Reality) maken dat informatie nog 
intenser binnenkomt. Feit of Fake? Het wordt op steeds jongere leeftijd belangrijk om beelden te 
leren interpreteren en emoties daarin te leren herkennen. 



Immers, met de komst van tablets en smartphones in de gezinnen komen 
kinderen op steeds jongere leeftijd met informatie en beelden in 
aanraking. Recent onderzoek  “Ienie Miene Media 2016 “ toont aan dat 4 
op de 10 ouders kinderen tussen 0 en 2 jaar al kennis laat maken met de 
smartphone. 16% doet dit al vóór de eerste verjaardag van hun baby. 
(Iene Miene Media is een jaarlijks onderzoek van Mediawijzer.net naar het 

mediagebruik van jonge kinderen) 

Via de website https://weekvandemediawijsheid.nl/ kunt u volgen welke activiteiten er plaats 
vinden tijdens deze week.  
Wilt u samen met uw kind(eren) aandacht besteden aan mediawijsheid, speel dan de ouder en kind 
quiz! Deze quiz is te vinden op https://www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz/ en nodigt uit tot 
gesprek. Want ook al hebt u weinig met social media: blijf betrokken, blijf praten en blijf vragen 
stellen! 
 
Redactie ICT-werkgroep L&E 

 

Sint Nicolaas en zijn Pieten op bezoek bij Op Wier 
 

Donderdag 24 november  mogen alle kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen,  

klomp of laars (met naam) meenemen naar school.  

Wie weet komt zwarte Piet nog voorbij…… 

  

Vrijdag 2 december  vanaf 8.30 uur komen Sinterklaas en zijn Pieten onze school 

bezoeken. We verwelkomen hen ‘s morgens op het plein met het zingen van liedjes. 

We zouden het fijn vinden dat ouders  ook aanwezig zijn  bij de intocht op het plein. De kinderen 

van groep 1 en 2 blijven voor 8.30.u. ook buiten. 

 
 

Als Sint en zijn pieten binnen zijn, volgen de kinderen. 

Sint komt alle groepen bezoeken. 

 

 

 

 

De kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn om 12.00. u. vrij. 

Voor eten en drinken wordt gezorgd. 

Wel graag een tas mee naar school voor de werkjes en… 

 

 

Groep 5 t/m 8 eet tussen de middag op school.  

Ze nemen hun eigen lunchpakketje mee. 

Om 14.00.u zijn ze vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 1 en 2  

 

Vorm en kleur. 

Vorige week stonden vormen en kleuren centraal. Er is veel geëxperimenteerd en er zijn prachtige 

nieuwe vormen ontdekt d.m.v. o.a. spiegelen, en het vrij werken met mozaïek. 

 

    
 

Sinterklaas. 

De komende weken gaan we werken, spelen en zingen over Sinterklaas. 

Vrijdag 2 december komt Sint bij ons in de klas, daar hebben we veel zin in! 

Elders in deze nieuwsbrief staat meer informatie hierover.. 

En.. niet vergeten deze week de schoen ( met naam) mee te nemen! 

 

Verzoek: 

Af en toe nemen de kinderen werkstukjes of ander themagericht materiaal van school mee naar 

huis. 

Vaak past het niet in de fruit tas. 

Prettig is als de kinderen standaard een (plastic) in hun tas hebben die op dat moment gebruikt 

kan worden.  

 

Pantoffels 

In deze koude en vaak natte maanden komen de kinderen soms met laarzen naar school. Het is 

dan gewenst dat ze pantoffels dragen in school. Het liefs met een stroeve zool i.v.m. uitglijden. 

De laarzen graag voorzien van naam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Groep 3 en 4 
 

 Groep 3 en 4 

Info VLL 

Afgelopen woensdagavond zijn de ouders van groep 3 voorgelicht over de nieuwe VLL 

leesmethode. Via het digibord werd duidelijk hoe een leesles wordt gegeven en welke 

leesoefeningen de kinderen dagelijks doen. Ook konden de ouders verschillende leesmaterialen en 

leesspelletjes bekijken. Tineke (bovenschools ICT-er)  gaf uitleg over de thuis-software van VLL 

waarmee de kinderen ook aan de slag kunnen. 

            

Circuit 

Vorige week zijn we begonnen met een circuitmodel dat uit 5 rondes bestaat. Deze week ronden 

we het af en volgende week starten we met een Sinterklaascircuit . 

                          

Schoen zetten 

Donderdagmiddag 24 november mogen de kinderen van groep 1  t/m 4  hun schoen zetten. We 

zingen die middag verschillende Sinterklaasliedjes . We hopen natuurlijk dat Piet in de buurt is en 

de schoenen gaat vullen! Wilt u er voor zorgen dat uw kind uiterlijk donderdagmorgen een schoen/ 

pantoffel/slofje mee naar school neemt? Het paard van Sint vindt een wortel, een appel of wat hooi  

erg lekker! 

 

                                                       

  



 

Groep 7 en 8 
 

 

We zitten midden in het project Amerika. We hebben hier filmpjes over gezien, teksten over 

gelezen en zijn dit op ieders eigen manier aan het verwerken. Aan het eind van iedere week is er 

een presentatie over een gekozen onderwerp. De verwerkingsvorm wordt door de kinderen zelf 

gekozen. Dit kan een powerpoint presentatie zijn, een film, een gedicht, een lied, een kijkdoos een 

verhaal enz.  Hiervoor moeten de kinderen zelf informatie zoeken bijv. op de computer of in 

boeken. 

Met rekenen is groep 7 aan het oefenen met het verkort cijferend vermenigvuldigen, 

sectordiagrammen en verhoudingstabellen, breuken en grafieken.   Groep 8 herhaalt het cijferend 

vermenigvuldigen, rekent met ongelijknamige breuken en berekent de nieuwe prijs.  

Met spelling oefenen we de weekwoorden die bij het project Amerika horen.   

 

 


