
 

Nieuwsbrief 16 Januari 2017 

Algemeen 

 Nieuwsbrief van maandag 16: januari 
 

De beste wensen: 
Het team van SWS Op Wier wenst alle ouders, verzorgers en kinderen een fantastisch 2017 toe!! 
 
Tevredenheidsonderzoek 2016: 

Eens per 2 a 3 jaar houden we onder alle ouders, leerlingen (groep 6 t/m 8) en leerkrachten een 
schriftelijke enquête. Dit deden we in 2011, 2013 en afgelopen november hebben we dit voor het 
laatst gedaan. 

 
De uitgebreide rapportages hiervan met trends en vergelijkende landelijke cijfers worden 
binnenkort met het team en de medezeggenschapsraad besproken. Gelukkig kregen we, naast een 
aantal kritische opmerkingen, veel positieve respons. 
 Aan de hand  van de uitkomsten maken we een plan om zaken die we kunnen verbeteren, op te 
pakken. Een aantal van deze uitkomsten zal ook een vervolg krijgen in het jaarplan van 2017-
2018. Zodra we deze punten in beeld hebben, laten we u dat via de Nieuwsbrief  weten. Uiteraard 

bespreken we dat ook in de medezeggenschapsraad. 
 
Natuurlijk willen wij u graag op de hoogte brengen van de uitkomsten van deze enquête. Daarom 
in de bijlage een samenvatting met de uitkomsten. Deze zogenaamde publieksposter is opgemaakt 

door het bureau dat het onderzoek op onze scholen heeft uitgevoerd. Ook zal de poster op onze 
website komen te staan. 

 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze enquête, dan horen wij dat uiteraard graag! 
 
 
Overblijven: 
Het valt ons op dat een aantal ouders de rekeningen van de overblijfkosten structureel te laat 
betaalt. Dit kost onze overblijfmedewerkers veel extra tijd om iedere keer contact op te nemen met 

de betreffende ouders. Ouders die de rekening(en) nog niet betaald hebben, dienen dit voor 1 
februari te doen. 
 
Oproep: 
Voor ons atelier op de vrijdagmiddag zijn wij op zoek naar verschillende pannen bijv. 
koekenpannen, soeppannen enz! Heeft u grote/kleine pannen over?....................wij zijn er heel 

erg blij mee!! 

 
 
 
Typevaardigheidscursus: 
Iedere dinsdagmiddag na schooltijd oefent een aantal kinderen van de midden- en bovenbouw  de 
type vaardigheid. Thuis wordt er flink doorgeoefend, zodat de kinderen steeds handiger worden 

met het blind typen. Mede dankzij Maaike, die er o.a. op toe ziet dat kinderen goed zitten, maken 
de kinderen al flinke vorderingen. Daarnaast geeft zij nog vele andere tips. Hieronder ziet u een 
impressie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://1.528.klanten.instapinternet.nl/bestanden/438793/Publieksposter-SWS-Op-Wier.pdf
http://1.528.klanten.instapinternet.nl/bestanden/438793/Publieksposter-SWS-Op-Wier.pdf


    

 
Peiling continurooster 
Zoals bekend onderzoekt SWS Op Wier de mogelijkheid om een continurooster in te voeren. 
Tijdens de informatieavond in oktober en via de nieuwsbrieven in november bent u geïnformeerd 
over de plannen. De MR dient met een mogelijke invoering van een continurooster in te stemmen 
en wil om een goede afweging te kunnen maken graag uw mening weten.  De kinderen krijgen 

daarom morgen, 17 januari, een brief en een vragenformulier mee waarop u uw mening kunt 
geven over de mogelijke invoering van een continurooster. U kunt dit formulier tot uiterlijk vrijdag 
27 januari in de afgesloten enveloppe inleveren in de daarvoor bestemde bus in school. 
Aangezien een eventuele invoering niet meer tijdens het lopende schooljaar zal plaatsvinden, wordt 
alleen de mening  gepeild van ouders met kinderen in groep 1 t/m 7.  

 
MR SWS Op Wier 

 
 
Kalender: 

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….. 
 

                      Internet of toys:  
          het speelgoed van de toekomst 
 
 
 
 
Voor de kinderen van nu is het spelen met media iets heel gewoons. De 

virtuele omgeving van internet, de interactie tussen de werkelijkheid en die virtuele wereld is een 
nieuwe speelomgeving geworden. Het gaat hier om “connected speelgoed”:  speelgoed dat 

verbonden is met internet en reageert op het kind en zijn/haar omgeving. Denkt u hierbij aan: 
De pratende pop of knuffel, de smartphone of tablet als afstandsbediening bij bouwen of knutselen, 
speelgoed in games. 
Maar: Hoe veilig is het speelgoed? Wat gebeurt er met de accountgegevens? Wat is de 

speelwaarde? 



Ook hier gaat het weer om de kritische, bewuste houding die we als mediawijze mensen nodig 

hebben om de goede keuzes te maken. 
 
Een checklist biedt wellicht houvast als u op het punt staat “connected speelgoed” aan te schaffen: 

 Wie heeft toegang tot de ingevulde gegevens? 
 Is het duidelijk waar u terecht kunt met vragen over de softare en veiligheid? 
 Heeft u het speelgoed goed bekeken, weet u waar uw kind mee gaat spelen? 
 Past het speelgoed bij de leeftijd van uw kind? 

 Is het speelgoed zonder bijkomende kosten te gebruiken? 
 Kan uw kind samen met anderen spelen met dit speelgoed? 

 
Voor  een complete checklist, inclusief uitleg en tips kunt u de volgende link gebruiken: 
 
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Internet-Of-

Toys_10aandachtspunten.pdf 
deel 2: 
https://www.mediawijsheid.nl/extern/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediawijzer.net%
2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F2016%2F11%2FInternet-of-Toys_Een-
Nieuw-Speelveld.pdf 
 
Blijf hoe dan ook in gesprek met uw kind over het online speelgoed en leer ze om nooit hun echte 

gegevens in te vullen als er een profiel aangemaakt moet worden. 
 
Bron: mediawijzer.net 
 
Redactie  ICT – werkgroep L&E 
 

Hier weer een bericht vanuit de BSO. 

  

Nog een paar weken en dan is het alweer een jaar geleden dat de BSO open ging. 

We zijn toen begonnen met 7 kinderen op de lijst en eind maart kunnen wij melden dat dit dan 17 
kinderen zijn. Sinds vorige week zijn er weer 2 nieuwe kinderen begonnen op de BSO en in februari 

en maart komen er ook nog 2 bij. We kijken dus terug op een succesvol 1e jaar van de BSO. En 
hopen dat we zo door kunnen gaan.  

Wilt u uw kind ook aanmelden voor de BSO dan kan dat natuurlijk. 

Kom gerust boven een kijkje nemen. 

  

Voorjaarsvakantie 2017. 

Over een paar weken staat de voorjaarsvakantie alweer voor de deur.Deze is van maandag 20 
februari 2017 tot aan vrijdag 24 februari 2017.Heeft u in deze week opvang nodig dan is dat geen 
probleem.Bij voldoende aanmeldingen zal de BSO dan geopend zijn. 

  

Tot zover nieuws vanuit de BSO. 

 

 

 

 

 

https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Internet-Of-Toys_10aandachtspunten.pdf
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Internet-Of-Toys_10aandachtspunten.pdf
https://www.mediawijsheid.nl/extern/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediawijzer.net%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F2016%2F11%2FInternet-of-Toys_Een-Nieuw-Speelveld.pdf
https://www.mediawijsheid.nl/extern/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediawijzer.net%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F2016%2F11%2FInternet-of-Toys_Een-Nieuw-Speelveld.pdf
https://www.mediawijsheid.nl/extern/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediawijzer.net%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F2016%2F11%2FInternet-of-Toys_Een-Nieuw-Speelveld.pdf


Voorstelling  Knuffels van Mol  

Vrijdagochtend  20 januari is er voor groep 1 t/m 4 een interactieve muzikale vertelvoorstelling van 

de stichting Vertellus uit Haren.  

 

 

De verteller Erik van Dort komt met 2 muzikanten. 

Het thema is “Vluchten”. 

De dieren van het bos moeten vluchten want er komen mensen 

wonen in het bos, 

Mol heeft zijn holletje vol met knuffels, maar van uil mag hij er 

maar 1 meenemen. 

De dieren beleven spannende avonturen. Met behulp van de 

knuffel van Mol lukt het om het hertenpark veilig te bereiken. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 1 en 2  

 Winter 

Nu januari weer op de kalender staat  zijn we begonnen met het thema “Winter”. 

 

   
 

De kinderen kregen de vraag: In de winter dan……  

Aan de muur op het leerplein hangt een papier waarop de antwoorden staan. 

Vorige week lag het accent op de verschillende seizoenen in het jaar, het benoemen van de 

maanden en de dagen van de week.  

Hier blijven we de komende tijd extra aandacht aan besteden.  

We maken zelf ook een dag- of maandkalender waarmee thuis geoefend kan worden. 

De kinderen mogen weer spulletjes meenemen om te laten zien en om over te vertellen die 

betrekking hebben op dit thema. 

 

Laarzen en sloffen.  

 

     

Tijdens nat winterweer komen de kinderen soms met laarzen op school. 

Graag zien we dat de laarzen voorzien zijn van de naam en netjes naast elkaar onder de kapstok 

worden gezet. 

Ook dienen de kinderen pantoffels of sloffen mee te nemen met een stroeve zool, er mag op school 

vanwege de veiligheid niet op sokken worden gelopen.  

 

De kinderen leren dat ze hun handschoenen,   
sjaal en muts in hun mouw moeten stoppen zodat ze het niet 

kwijtraken.  

Aan te bevelen is om een touwtje  aan beide  handschoenen te 

bevestigen. 

 

 

 

Citotoetsen 

Volgende week starten we met de CITO toetsen voor groep 2. 

De toetsen  Cito Rekenen en Cito Taal voor kleuters zullen in de komende tijd worden afgenomen. 

 

 

 

 

 

Kanjertraining 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLvO6FkL_RAhXFNxQKHXZbDS0QjRwIBw&url=http://www.kiabi.nl/lichtgevende-regenlaarzen-van-paw-patrol-jongenskleding_P481496&psig=AFQjCNHfWa2oyHPUZvz5u6PDeD1ADPreRw&ust=1484397017954649
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhiJ6ekL_RAhVDuRQKHS3xADMQjRwIBw&url=http://www.schoenenadvies.nl/2012/02/giesswein-pantoffels-sloffen-schoenen.html&psig=AFQjCNHfWa2oyHPUZvz5u6PDeD1ADPreRw&ust=1484397017954649


Vorige week zijn we begonnen met het voorlezen uit het kleine Kanjerboek. 

  

Wekelijks wordt het verhaal verteld van Max en zijn belevenissen met de 

apen, de konijnen, de tijgers en de zwarte vogels. 

We besteden tijdens oefeningen aandacht aan de gekleurde petten die 

bij de kanjertraining horen en leren de kinderen om de witte pet op te 

doen, dan ben je een echte kanjer.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

 

Nieuwsbegrip 

Voor begrijpend lezen start groep 4 binnenkort met Nieuwsbegrip . De  teksten gaan over een 

aktueel onderwerp dat de meeste kinderen aanspreekt. Nadat de tekst is gelezen en een filmpje 

over het onderwerp is bekeken beantwoorden de kinderen verschillende vragen over de tekst. Het 

is voorlopig de bedoeling dat we per 2 weken een les maken. 

 

 

Circuit 

Vorige week zijn we begonnen met de eerste ronde van een nieuw circuit met o.a. smart games , 

gezelschapsspelletjes en werken op de tablet. 

 

Citotoetsen 

De komende weken worden de Citotoetsen afgenomen. Groep 4 maakt deze week de toets 

Begrijpend lezen en de toetsen voor technisch lezen worden afgenomen. Vervolgens wordt in groep 

3/4 steeds een toets per week gemaakt.  

 

Voorstelling 

Aanstaande vrijdag is er een voorstelling voor de kinderen van groep 1 t/m 4 in onze gem.ruimte. 

Meer info vindt u elders in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 5 en 6 

 

Na de kerstvakantie zijn we gestart in de kring. Alle kinderen hadden veel te vertellen en iedereen 

had een fijne vakantie gehad.  

Alles apart: 

Groep 5 is begonnen met het aanleren van de regels over de lange klank en de dubbele klank. Ze 

oefenen de regels goed en een aantal kent de regels al uit het hoofd.  

Weet je hoe hanen klinkt? 

(haa) en (nen) 

(haa) klinkt lang 

Stuur een klinker naar de gang. 

hanen 

 

Weet je hoe boeren klinkt? 

(boe) en (ren) 

De oe dat zijn er twee. 

Doe daar lekker niks mee! 

boeren 

 

Weet je hoe kippen klinkt? 

(ki) en (pen) 

(ki) klinkt kort 

Zorg dat er verdubbeld wordt. 

kippen 

 

Groep 6 is bezig met de persoonsvorm, het onderwerp en het gezegde. 

Zij leren hiervoor de volgende regels: 

Persoonsvorm: maak een vraagzin, het woord dat vooraan staat, is de persoonsvorm. 

Onderwerp: zoek eerst de persoonsvorm in de zin. Vraag daarna; wie doet het of wat doet het? 

Gezegde: alle werkwoordsvormen in de zin vormen samen het gezegde. 

 

 



 

Rekenen 

We zijn bezig met de laatste week van blok 4. Hierna hebben de kinderen een toets over dit blok. 

In dezelfde week hebben de kinderen ook de CITO toets van rekenen. Hierin komen alle 

behandelde onderwerpen van dit schooljaar aan de orde.  

Begrijpend lezen 

Wekelijks werken we aan een les van Nieuwsbegrip. De kinderen vinden dit leuk. De teksten zijn 

actueel en er wordt gewerkt m.b.v. het digibord.  Ook hebben we nieuw materiaal in de klas waar 

de kinderen zelfstandig mee kunnen werken. Zij kunnen korte teksten lezen en hier vragen over 

beantwoorden, woorden in verhaaltjes invullen en het hoofdonderwerp uit een tekst halen. Deze 

week hebben de kinderen de CITO toets van begrijpend lezen, in deze toets komen ook al deze 

onderwerpen aan bod.  

Spelling en lezen 

Komende week starten we met de toetsen van spelling. De stof die de kinderen tot nu toe hebben 

gehad in de dictees, komt hierin aan de orde. Indien u de dicteewoorden nog heeft, zou u met uw 

kind kunnen oefenen. Ook op school zijn we aan het oefenen met de spellingregels, zodat de 

kinderen ze ook kunnen toepassen tijdens de toetsen. 

De leestoetsen komen ook deze weken aan bod. De kinderen gaan hiervoor naar juf Paulien om in 

alle rust te kunnen lezen. 

 

Bibliotheekbezoek 

Morgen, dinsdag 17 januari, gaan we naar de bibliotheek in Winsum. De kinderen volgen hier een 

programma over “de beste, geweldigste….. enz” dit is een invulverhaal en de kinderen moeten zelf 

op zoek gaan naar antwoorden dmv een rondtocht door de bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 7 en 8 

 

Nieuws uit groep 7 en 8 

Na een heerlijke kerstvakantie zijn, waren we ook al weer snel gewend aan het schoolse leven. We 

begonnen maandag in de kring met het vertellen van onze verhalen. Om vervolgens de draad weer 

op te pakken met de andere vakken.  

Rekenen  

We zijn bezig met het afronden van blok 4, over procenten, oppervlakte en inhoud. Verder kreeg 

groep 8 te maken met grote deelsommen. En ging groep 7 cijferend vermenigvuldigen. Verder 

rekenen we geregeld op rekentuin om het automatiseren te verbeteren of op peil te houden. Dit 

kunnen de kinderen ook thuis doen! 

Spelling  

Met spelling heeft groep 7 het over de trema op de ‘e’ en woorden met –nk en –ng. Groep 8 heeft 

het over het gebruik van de hoofdletter en het verbinden van woorden op verschillende manieren.  

Cito-toetsen 

Komende week starten we met de cito-toetsen. We beginnen met begrijpend lezen, gevolgd door 

rekenen en spelling. Dit wordt verdeeld over drie weken.   

 

    
Spelletjes met de onderbouw. 

 

 


