
 

Nieuwsbrief 12 december 2016 

Algemeen 

Laatste nieuwsbrief dit jaar: 
En zo vliegt de tijd voorbij. Sinterklaas is weer terug naar Spanje en op school wordt  alweer druk 

aan het Kerstprogramma gewerkt. Voor dit jaar is dit de laatste nieuwsbrief. In een aparte 

nieuwsbrief die in de loop van de week volgt, ontvangt u meer informatie over de Kerstviering van 

woensdag 21 december. 

 

Namens het hele team van SWS Op Wier wensen wij u alvast hele fijne feestdagen toe en we zien 

iedereen graag terug in 2017! 

 

Wie ontvangen de nieuwsbrief? 
Op dit moment ontvangen alle ouders iedere twee/drie weken een nieuwsbrief van onze school. 

Ook zijn er veel belangstellenden die de nieuwsbrief ontvangen. I.v.m. de privacy van onze 

kinderen vinden wij het belangrijk dat alleen de ouders van kinderen die nu bij ons op school zitten 

de nieuwsbrief ontvangen. Wij vragen aan alle belangstellenden om zich af te melden voor onze 

nieuwsbrief. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar opwier@lauwerseneems.nl  betreft 

afmelden nieuwsbrief. In het nieuwe jaar zullen we alle mailadressen controleren, toevoegen of 

verwijderen uit ons systeem. 

  

Hoera!!! 
Tobias en Rowan hebben een zusje gekregen! Van harte gefeliciteerd! 

 
Sinterklaas: 
Wat hebben de kinderen (en leerkrachten) genoten van het Sinterklaasfeest. Dit zouden wij nooit 

kunnen doen zonder veel hulp van de OR. Wij willen daarom alle ouders van de OR ontzettend 

bedanken! 

 



Atelier:  

Vanaf januari starten we starten met het vrijdagmiddagatelier voor de groepen vijf t/m acht. 

Tijdens deze middagen worden workshops gegeven op verschillende gebieden. We denken aan; 

houtbewerking, handenarbeid, boetseren, textiele werkvormen, dans en drama, film maken, 

techniek, tekenen/schilderen, koken, programmeren  en gezelschapsspellen. Voor deze middagen 

hebben we begeleiding nodig. We willen de workshops afwisselend aanbieden.  Wij zijn op zoek 

naar ouders/opa’s/oma’s en andere mensen met een van bovenstaande talenten die een groepje 

van maximaal acht kinderen willen begeleiden. De workshops worden in blokken van vier weken 

aangeboden om de vrijdagmiddag tussen 14.00- 15.15 uur. Er is al een aantal ouders dat zich 

heeft opgegeven. Binnenkort worden zij hierover benaderd.  Voor dit schooljaar plannen we in 

ieder twee blokken van vier weken in. 

  

 
Leerlingenraad SWS Op Wier: 

Vanaf het nieuwe jaar is er op Op Wier een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit enthousiaste 

leerlingen die zich inzetten om het de leerlingen van onze school, zo goed mogelijk naar de zin te 

maken.  

Wat is een leerlingenraad ? 

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die 

graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze 

school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat 

er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in 
vergaderingen van de leerlingenraad.  

Wat doet de leerlingenraad ? 

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school zich nog kan verbeteren. Maar 

hoe maak je jouw ideeën kenbaar? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden 

uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met 

de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. De leerlingenraad kan zich 

ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de 
kerstviering, Koningsspelen enz. 

Wie zitten in de leerlingenraad? In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de midden- en 

bovenbouw. Uit elke groep worden een of twee leerlingen gekozen om de klas te 

vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen naar ideeën die leven in de 

klas. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens 

een vergadering. En andersom; wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. 

Deze leerlingen moeten dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun 
werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school 

De kinderen zijn op de hoogte gesteld en bespreken binnenkort in de klas welke kinderen in de 

raad gaan. In het nieuwe jaar laten wij u weten wie in de leerlingenraad zitten en wat er wordt 

besproken.  Zo maken we samen een school voor en door kinderen 
 

Kalender: 

Kerstviering (tussen 18.00 en 19.15 uur) 21 december 

Start lessen (09.30 uur) 22 december 

Kerstvakantie 26 december t/m 8 januari 

Margedag (alle kinderen vrij) 8 februari 

1e rapport mee 13 februari 

Rapportgesprekken 14 + 16 februari 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 26 februari 

 

 

 

 

 



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….. 

 

 

Creatief met de app Quiver: breng een kleurplaat tot leven 
 
Wilt u in de vakantie samen met uw kind(eren) kerst- en / of nieuwjaarswensen 

maken ?  Dan is de app Quiver iets voor  u! 

Kort gezegd:  Door het kleuren van een kleurplaat via de app Quiver kunt u met 

de app de kleurplaat tot leven brengen. De app is gratis en beschikbaar voor  de Ipad of Android 

tablet of phone. 

Vanaf de site http://www.quivervision.com  zijn nog  meer kleurplaten te  vinden voor deze app. 

Via het menu op de tablet kun u van het verrassende effect een filmpje maken en delen met uw 

familie en vrienden via What’s app of Facebook of….. 

Bovenstaande is en voorbeeld van Augmented Reality : aan wat u ziet wordt ( in dit geval door 

de app) een virtuele laag toegevoegd en geeft verrassende effecten. 

 

Stappen: 

1. download de app QUIVER 

2. klik na het openen van de app op het icoon met het boekje 

3. kies een kleurplaat en print die uit ( in het mapje quiver starter is de 

kleurplaat met de vuurpijlen te vinden)Kleuren maar! 

4. open nu de app opnieuw en klik op het icoontje met de vlinder 

5. blijf boven de app hangen met de tablet, je ziet eerst een rood, daarna een 

groen scherm verschijnen (soms duurt dit eventjes om te laden) 
6. Klik op je touchscreen op de onderdelen van de kleurplaat !! 

https://www.youtube.com/watch?v=dbAlcv9xxJQ   (korte uitleg en voorbeeld) 

Wij wensen u een hele fijne, creatieve kerstvakantie en een fantastisch 2017 !! 

Redactie ICT-werkgroep L&E 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Museum Wierdenland: 

 

In museum Wierdenland vinden vaak leuke kinderactiviteiten plaats die een link hebben met het 

verhaal van het museum. Zo maken kinderen bv. kennis met de technieken die de oude 

wierdenbewoners gebruikten om zich te kleden, hun huis te bouwen, te eten. Dat kunnen 

workshops zijn waar individuele kinderen komen met hun ouders of grootouders maar het museum 

ontvangt ook schoolgroepen, zowel uit het basisonderwijs als uit het voortgezet onderwijs. 

Basisschoolgroepen doen vaak het programma “Het mysterie op de wierde”, een spannend tocht  

in en buiten het museum. Daarbinnen komen de kinderen spelenderwijs in aanraking met de 

geschiedenis van het wierdenlandschap. 

De activiteiten worden allemaal begeleid door vrijwilligers van het team Educatie, een klein clubje 

dat graag versterking wil. Daarom deze oproep: als dit werk je leuk lijkt en je een paar uurtjes per 

maand daarvoor in wilt zetten, neem dan contact op. Maar je kunt ook je buurvrouw/man tippen of 

wie weet een opa of oma! 

Bel het museum 621524 of mail met directie@wierdenland.nl. 

Meer informatie is ook te vinden op www.wierdenland.nl  

 
 

Kerstverhalenestafette 

 

Op tweede Kerstdag is er een sfeervolle middag in museum Wierdenland. Er worden in 

estafettevorm van 14 tot 16 uur kerstverhalen voorgelezen aan bezoekers. Deze jonge traditie 

bleek de afgelopen 2 jaren een groot succes. Zowel kinderen als volwassenen genoten ervan.  Door 

medewerkers van het museum worden bekende en minder bekende verhalen voorgelezen in een 

feestelijke sfeer met warme chocolademelk en kerstkransjes. De verhalen zijn niet lang, zodat 

bezoekers op ieder moment kunnen aanschuiven. Leuk voor de hele familie! 

Daarnaast zijn er voor kinderen ook veel andere dingen te zien en te doen. Voor volwassenen is de 

expositie Boer XXI zeer de moeite waard. Korte films en portretten van 10 Groninger boeren. 

 

Ideeënbus  

Een paar weken geleden hebben we kinderen en ouders gevraagd om na te denken over wat we 

met het gespaarde oud papier geld kunnen doen. 

Dus heb je een leuk idee?  Schrijf het op en stop het in de ideeënbus! De rode bus kun je vinden in 

de gemeenschapsruimte.  

Je kunt je ideeën tot en met 13 januari 2017 in de bus doen. 

 

 

 

 

 

 

 



Kerstboom vol mooie kerstgedachten. 

 

Komende week staat er net als vorig jaar weer een mooie grote kerstboom in de 

gemeenschappelijke ruimte van school.   

Dit jaar is de LEVO kerstvraag aan alle kinderen van groep 1 t/m 8:  Wie of wat verwarmt jouw 

hart?  

Het antwoord wordt op een strookje papier geschreven en dit strookje hangt aan een mooie 

kerstbal die ieder kind in de grote kerstboom ophangt.  

Zo ontstaat er een indrukwekkende kerstboom vol met bijna 100 kerstgedachten.  

Voor de kerstvakantie krijgt ieder kind zijn/haar eigen kerstbal mee naar huis.  

 

Wij als IC, Identiteit Commissie willen hier een traditie van maken: elk jaar een kerstvraag aan een 

bijzondere kerstbal.   

Hierdoor krijgen de kinderen een verzameling kerstballen met kerstwensen van al hun jaren op 

basisschool Op Wier.  

De Identiteitscommissie 

Foto’s Sinterklaasfeest 2016 

Angela Deelman heeft mooie foto’s gemaakt van het Sinterklaasfeest op school. 

Binnenkort worden deze onder “fotoboek”  op de website geplaatst. 

 

Spelletjesmiddag 

Donderdagmiddag  22 december wordt er een spelletjesmiddag georganiseerd voor alle groepen. 

De kinderen mogen deze middag  een favoriet gezelschapsspel meenemen . 

Er is dan geen gymnastiek voor groep 1 t/m  4. 

We maken er een gezellige middag van!  

  

 

 

Type cursus 

Inmiddels zijn een paar kinderen gestart met de typecursus via Type Stars. Hiervoor is een 

oefenmoment op school , onder begeleiding van Maaike de Weerdt. Ook thuis wordt er al flink 

geoefend.  



Groep 1 en 2  

Kerst 

 

                                                                     

In deze dagen voor kerst zijn we ons aan het voorbereiden voor het kerstfeest op 

school. 

Er vinden dan allerlei activiteiten plaats waar inmiddels  al verschillende hulpouders  

voor zijn benaderd.  

Voor de kerstmarkt gaan we leuke spullen maken die we kunnen verkopen. Ook leren we een 

aantal liedjes die op het kerstfeest te beluisteren zullen zijn. 

 We maken er een gezellige tijd van! 

 

Deze week meenemen : 

• Een glazen pot       voor het maken van een windlicht, graag voorzien van naam. 

• Wie heeft kerstkoekvormpjes        die we mogen gebruiken? 

 

 

Mededeling: 

Donderdagmiddag  15 en 22 december is er geen gymnastiek i.v.m. kerstactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 
 

 Lezen 

In groep 3 hebben we bijna Kern 4 afgerond. Deze week worden alle kinderen weer getoetst en 

daarna starten we met Kern 5. Veel kinderen lezen ook thuis met de software van VLL. Zo wordt op 

een speelse manier extra geoefend. In de klas oefenen we dagelijks m.b.v. het digibord , 

leesboekjes ,de speel-leesset , de letterdoos en een paar keer per week via de I-pad. Zo proberen 

we op verschillende manieren de geleerde letters en woorden steeds maar weer te oefenen. Door 

veel te herhalen worden de letters en woorden geautomatiseerd en zal uw kind steeds vlotter gaan 

lezen. 

 

Sinterklaas 

Een paar dagen voordat Sint en zijn Pieten onze school bezocht , hebben we een Sinterklaascircuit 

gehouden. In groepjes hebben we een Sint /Piet masker gemaakt en werden er heerlijke 

pepernoten gebakken. De moeder van Rosalie heeft ons daarbij geholpen waarvoor nogmaals onze 

hartelijke dank. 

                               

 

Kerst 

Op maandag 19  en dinsdag 20 december maken we kerststukjes. De kinderen mogen vanaf 

vrijdag 16 december takken/takjes en eventueel versiersels voor het kerststukje meenemen. 

                                                                               

Groep 3/4 wenst iedereen alvast prettige Kerstdagen en een heel fijn 2017! 

 

 

 

 

   



Groep 5 en 6 

Alles in 1: 

Vorige week hebben we het project Middeleeuwen afgesloten met de film “Kruistocht in 

spijkerbroek”. We hebben een mooie periode behandeld en hier ook veel van geleerd. Er zijn 

prachtige schilderijen gemaakt van de kastelen en we hebben de korte filmpjes van Floris bekeken. 

Nu starten we weer met Alles Apart. De weekwoorden krijgen de kinderen iedere week weer mee 

naar huis en ze kunnen ze ook leren in BLOON. De kinderen moeten de woorden goed leren, er zijn 

elke week grote verschillen. De ene week wordt er goed geleerd en zijn er bijna geen fouten, maar 

de andere week zit het dictee vol fouten. Dit is jammer. 

Rekenen 

We hebben blok 3 afgesloten met een toets. Deze toets is erg goed gemaakt!! Er is een aantal 

kinderen in groep 5 dat nog moeite heeft met de digitale tijden, maar ook hier worden sprongen 

vooruit gemaakt. De kinderen die hier thuis extra oefenstof voor hebben, mogen de boekjes 

binnenkort inleveren om na te laten kijken. Zij kunnen dan weer een nieuw boekje mee krijgen. In 

groep 6 werden weinig fouten gemaakt. Tevens was bij het vorige blok de tempo tafeltoets niet zo 

goed gemaakt, we zijn daarom flink gaan trainen. Elke dag 1 minuut zoveel mogelijk sommen 

maken,  met als resultaat dat de kinderen flinke vorderingen hebben gemaakt op de toets. Erg fijn 

om te zien hoe blij de kinderen daar zelf ook mee waren. 

Sinterklaas terugblik 

Sinterklaas is weer naar Spanje, toch willen we nog even kort terugblikken. We hadden in de klas 

lootjes getrokken. En op 2 december kwamen de kinderen met geweldige surprises de klas binnen! 

Wat is er de afgelopen periode hard gewerkt aan deze surprises!! Geweldig allemaal!! We hebben 

een gezellige dag in de klas gehad. 

 

Kerst 

En dan is het alweer bijna Kerst. We gaan de komende periode veel knutselen voor Kerst. Hiervoor 

zijn we in de klas nog op zoek naar een aantal knutselspulletjes. Wie heeft er voor groep 5/ 6 de 

volgende materialen? U kunt ze inleveren bij 1 van de juffen.  

Eierdozen, lege/oude cd’s, strijkkralen en bordjes hiervoor. (de bordjes kunnen na gebruik weer 

mee terug naar huis) 

 



Groep 7 en 8 
 

Sinterklaas is alweer terug naar Spanje. We hebben een geslaagd feest in de klas gehad. Er zijn 

leuke surprises gemaakt en mooie gedichten geschreven.  Met de boomwackers hebben we 

Sinterklaas laten raden welk liedje er gespeeld werd.  

En dan gaan we nu alweer op naar Kerst. De kerstboom staat sinds vorige week in de gem. ruimte 

en ook de klas komt in kerstsfeer. Komende week gaan we veel bezig met het maken van 

spulletjes voor de kerstmarkt. Hiervoor zijn we nog op zoek naar lege cupjes van waxinelichtjes, 

oude cd’s, bolletjes wol en (kerst)stofjes. Ook verzamelen we dunne takjes van verschillende 

lengtes. Wij hopen dat u ons hierbij kunt helpen.  

 

Rekenen 

Blok 3 hebben beide groepen afgesloten met een toets. Groep 7 ging cijferend vermenigvuldigen, 

gelijknamige breuken optellen en aftrekken en cijferend aftrekken met kommagetallen. Groep 8 

ging breuken gelijknamig maken en optellen, schaal berekenen en delen. Volgende week start het 

nieuwe blok. Er wordt flink geoefend met Rekentuin. Dit kunnen de kinderen ook thuis doen. 

 

Spelling 

We oefenen de weekwoorden die horen bij het project. Hierin komen verschillende 

spellingscategorieën aan bod. Om de week bestaan de weekwoorden uit werkwoorden. Deze 

worden ook geoefend  en in verschillende tijden gezet. Om de woorden te oefenen beelden we ze 

uit in de klas en spelen we galgje. Elke week worden de woorden getoetst, thuis kan er nog steeds 

op Bloon en Taalzee worden geoefend. 

 

Project Alles-in-1 

Het project loopt bijna op het eind. De kinderen hebben verschillende presentatievormen 

laten zien. Zo maakte een groepje een kijkdoos over de Maya’s en was er een toneelstuk 

over het tropisch regenwoud. Afgelopen week ging het over Australië. 


