
 

Nieuwsbrief 6 februari 2017 

Algemeen 

Dit jaar doet onze school mee aan de 

W4 Kangoeroewedstrijd! Deze landelijke 

wedstrijd, waarin leerlingen vanaf groep 4 

zich buigen over reken- en 

puzzelopdrachten, wordt gehouden op donderdag 16 maart. Binnenkort zullen de leerkrachten van 

groep 4 t/m 8 de kinderen vertellen wat de wedstrijd inhoudt, en ze kennis laten maken met de 

opdrachten van vorig jaar. Leerlingen die het leuk vinden mogen zich opgeven, alleen of met een 

duo. Zij krijgen op 16 maart op school een uur de tijd om de opdrachten te maken. Vervolgens 

worden de antwoorden naar de organisatie gestuurd en ontvangen alle deelnemers een certificaat 

en een klein prijsje als aandenken. Landelijk worden de beste 20 leerlingen van groep 7 en 8 

geselecteerd voor de SMART-finale op 21 juni in science center Nemo te Amsterdam.  

Voor meer informatie en de opgaven van vorige  jaren: zie www.w4kangoeroe.nl 

 
Leerlingenraad: 
De verkiezingen zijn geweest en de volgende kinderen zijn gekozen als vertegenwoordiger van hun 
groep. Levi, Liz, Marit, Tim, Rens, Boris, Stefan en Jon. We wensen hen veel succes met deze 
belangrijke taak! 
De eerste vergadering staat gepland op donderdagmiddag 9 februari om 13.30 uur. 
 

 
 
Oproep pannen gelukt: 

Gerda (moeder Martijn en Leonie) heel erg bedankt voor alle pannen!! Wij kunnen ze goed 
gebruiken voor ons atelier. 
 
Atelier: 

Aanstaande vrijdag is alweer de laatste ronde van het eerste atelier. In de afgelopen periode 
hebben de kinderen vier weken in een atelier van hun keuze kunnen werken. Er zijn heerlijke 
gerechten gekookt, waarbij verschillende landen centraal stonden. Met klei zijn er prachtige 
beelden geboetseerd. In de schaakgroep zaten een paar echte talenten, er is menig wedstrijd 
geschaakt. Bij het programmeren zijn de kinderen bezig geweest met scratch. Er zijn leuke 
spelletjes gemaakt; zoals een doolhof met verschillende levels en racespelletjes met puntentelling. 
Bij techniek zijn bestaande materialen gesloopt en hergebruikt tot iets nieuws. Hieruit zijn 



wonderlijke creaties tevoorschijn gekomen.  
We hebben gezien dat de kinderen heel enthousiast bezig in de verschillende ateliers. Wij 
bedanken alle ouders voor hun hulp en inzet.  
Vanaf volgende week vrijdag start de tweede ronde van het atelier. In deze ronde kunnen de 

kinderen van de groepen 5 t/m 8 kiezen uit de volgende workshops:  

 

• Textiele werkvorming (Corine Nugteren) 
• Schilderen (Onno, vader van Noor) 
• Theater (Matty de Vries) 
• Schaken (Juf Margarita) 
• De boerderij (Wilma, moeder van Rens) 

 

  
 

  

  
 
 



Ouders gezocht 
Ieder jaar brengt de Onderwijsinspectie in april  'De Staat van het Onderwijs' uit. Daarin beschrijft 
de inspectie het onderwijs in Nederland en hoe het daar op dit moment mee gaat. Maar hoe kijken 
ouders daar tegenaan? Wat vinden ouders van het onderwijs dat hun kind(eren) krijgen? Daarom 
brengt Ouders & Onderwijs dit jaar ook de Staat van de ouder uit. Wil je input leveren en mee 
doen? Ga dan naar:  https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/ouders-gezocht-voor-staat-van-de-
ouder/ 

 
 
Kalender: 

Margedag (alle kinderen vrij) 8 februari 
1e rapport mee 13 februari 
Oudercontactgesprekken 14 + 16 februari 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 26 februari 
Projectweken 20 t/m 31 maart 
Margedag (alle kinderen vrij) 6 april 

Ouderavond Kanjertraining 11 april 
Paasviering 13 april 
Goede vrijdag (alle kinderen vrij) 14 april 
2e Paasdag (alle kinderen vrij) 17 april 
Centrale eindtoets groep 8 18 t/m 20 april 
Koningsspelen 21 april 

 

 

 

 DRINGENDE OPROEP!!! 

Bestuursleden gezocht voor het bestuur van de Kinderspelweek. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Kinderspelweek Ezinge 

 

 

 

 

 

 



Type cursus 

 

Beste ouders van de kinderen die meedoen met typen, 

 

We zijn al weer een tijdje op weg met het blind typen. Een heel aantal kinderen heeft al bijna alle 
letters gehad. Super! 

Tijdens de les wordt er hard geoefend en we merken dat het lastig is om thuis ook regelmatig te 
oefenen. 

Heel herkenbaar bij mijn eigen kinderen!  
De oefenlessen op school stoppen op dinsdag 14 maart. Wilt u dat uw kind dan zover mogelijk is 
en (bijna) kan afronden? Dan is het belangrijk om thuis elke week minstens één les (met 10 
oefeningen) te doen. We hopen dan met z'n allen zo ver mogelijk te komen.  

Na 14 maart is het aan de ouders om het typen af te maken of verder te onderhouden. De 
kinderen die alle letters hebben gehad kunnen nu ook bij computeropdrachten op school blind 
typen en zo hun snelheid te verhogen.  

Als er vragen zijn hoor ik het graag. 

Hartelijke groet, 

Maaike Huizing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 1 en 2  

 

 

Nieuw thema:   Sprookjes 

Vorige week zijn we hiermee gestart. Het sprookje “Hans en Grietje”  is verteld en de huishoek 

hebben we ingericht  als het snoephuisje. De kinderen beleven er  spannende avonturen.  

Natuurlijk wordt er ook veel voorgelezen. 

Van het sprookje “het pannenkoekenmannetje” heeft groep 2 een boek samengesteld. 

     
 

De 10 bladzijden vormen samen het sprookje. Het is erg mooi geworden en zeker de moeite waard 

om te bekijken. De resultaten zijn te zien op het raam op het leerplein. 

De kinderen mogen sprookjesboeken meenemen en andere spullen die bij dit thema horen. 

 

Voorleesweken. 

 

Regelmatig worden er bij de bibliotheek veel nieuwe boeken gehaald ( vaak passend bij het thema)  

om het leesplezier te bevorderen. 

Elke dag beginnen we met het samen ( voor) lezen /  bekijken van boeken.  Het is fijn te zien hoe 

aandachtig de kinderen bezig zijn. Soms komen er vragen over de inhoud van een boek en dan 

zoeken we er informatie bij. 

 

 

   
 

Afgelopen vrijdag werden de kinderen voorgelezen door leerlingen uit groep 8. 

 

Stage 

Marije Zwartenkot komt  de komende tijd op vrijdag stagelopen in groep 1 en 2. Afgelopen vrijdag 

was de eerste keer. 

We wensen haar een goede tijd toe in onze groep! 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

Circuit 

We hebben 4 rondes achter de rug. Deze week is de laatste keer van dit circuit. Volgende maand 

beginnen we met een nieuw circuit, met als onderwerp lente. 

 

                                   

 

Citotoetsen 

In groep 4 zijn alle toetsen gemaakt. Fijn dat alle kinderen vooruit zijn gegaan met lezen. Zo zien 

we dat consequent elke dag lezen echt leidt tot betere leesresultaten. In groep 3 moet technisch 

lezen en spelling nog worden afgenomen. 

 

Leeskaart  

Een aantal kinderen uit groep 3 heeft een  leeskaart met twee-tekenklanken (ui, au, eu, etc.) mee 

naar huis gekregen. Het is de bedoeling om deze woorden elke dag met uw kind te oefenen zodat 

uw kind vlot de twee-tekenklanken leert lezen. 

 

Gevonden voorwerpen 

In de hal van de onderbouw staat een blauwe mand met gevonden kleding. Wilt u deze week 

kijken of er spullen van uw kind bij zijn? Vrijdag legen we de mand . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 5 en 6 
 

De afgelopen weken hebben de kinderen verschillende CITO toetsen gemaakt, de uitslagen hiervan 

zullen terug te vinden zijn in de rapporten van de kinderen. 

Naast de toetsen zijn we bezig geweest met de weeksluiting. Afgelopen vrijdag moesten wij die 

verzorgen. Ons thema is “vasthouden en loslaten”. We hebben een toneelstuk gemaakt naar 

aanleiding van een prentenboek. “Bibi en het bangebeestenbos.”  Bibi komt allerlei dieren tegen in 

het bos en helpt ze van hun angsten af. Maar al snel blijkt dat Bibi zelf ook erg bang is. De dieren 

helpen haar dan weer.  Ook het lied “laat het los” hoort natuurlijk bij dit thema en werd door alle 

kinderen meegezongen. 

We zijn ook begonnen met ons nieuwe project “natuur en milieu”, afgelopen week hebben we het 

oa over tsunami’s gehad. We hebben hier ook een filmpje van bekeken. De kinderen waren 

behoorlijk onder de indruk van dit natuurgeweld! 

 

Rekenen 

Met rekenen zijn we gestart in het tweede boek van dit schooljaar. Groep 5 gaat zich vooral 

bezighouden met de tafels en de deelsommen en groep 6 maakt een start met breuken. Daar 

hebben ze ontzettend veel zin in. Met breukstokken proberen we dit ook vooral erg inzichtelijk te 

maken. 

Scoor een boek! 

Leerlingen uit groep 5 en 6 van 197 Groningse basisscholen lezen de komende weken zoveel 
mogelijk boeken. Dat doen ze in het kader van het project Scoor een Boek!, waarmee Biblionet, 
samen met FC Groningen, het belang van lezen wil benadrukken en het leesplezier bij kinderen wil 
vergroten. In april wordt bekend gemaakt hoeveel boeken er dit jaar gelezen zijn: op school en 
thuis. 

In 10 weken zoveel mogelijk boeken lezen (‘scoren’) in de klas. Dat gaan maar liefst een paar 
duizend leerlingen uit de groepen 5 en 6 van 197 basisscholen in de provincie Groningen doen. Een 
nieuw record voor het succesvolle leesbevorderingsproject Scoor een Boek!. Halverwege april 
weten we of het record voor het aantal gelezen boeken wordt verbroken! 

 

 



Kanjertraining 

 

Op 25 en 26 januari heb ik de Kanjertraining gevolgd van de Ijsselgroep in Zwolle. 

Ik ben nog niet in het bezit van het Kanjercertificaat en omdat onze school een “Kanjerschool” is 

en de kanjerlessen op de juiste manier gegeven moeten worden, is het volgen van de training een 

vereiste. 

Kanjertraining: 

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de 

leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas 

goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).  

De methode kent een leerlingvolgsysteem dat door de onderwijsinspectie  als een goed instrument 

wordt beoordeeld waarmee kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden.  

In elke klas zijn 4 petjes aanwezig. De petten geven aan hoe de leerlingen zich gedragen. Heb je 

een witte pet op, dan ben je een Kanjer. Een gele pet geeft aan dat je zielig bent en alleen. Een 

rode pet geeft aan dat je de clown aan het uithangen bent in de klas en de zwarte pet geeft aan 

dat je de leider in de groep bent en dat op een onwenselijke manier probeert te laten zien. (pesten, 

schelden enz)  Door hiermee te werken, hoef je kinderen niet meteen negatief te benaderen door 

te zeggen “stop eens met dat bazige gedrag! “Je kunt heel eenvoudig zeggen “ik zie dat jij de 

zwarte pet op hebt, zou je die af willen zetten? “ 

 

Scholing: 

Tijdens de scholing werd er veel theorie gegeven en tussendoor werden er oefeningen uit de 

kanjertrainingen zelf gedaan. Zo waren er zogenaamde energizers om de leerlingen even weer 

wakker te schudden; een spel met balletjes door de klas gooien, klassikaal tellen tot 10 zonder dat 

je tegelijk een getal mocht noemen, krokodil vis en olifant enz. Leuke energizers om ook op school 

te doen. Daarnaast werden er ook vertrouwensoefeningen gedaan; jezelf laten vallen en je 

klasgenoten vangen je op, je met je ogen dicht laten leiden door de klas enz.  

De training werd op een enthousiaste manier gegeven. Er kwamen veel lesideeën naar voren en er 

werden vooral veel ervaringen uitgewisseld. Erg leuk en leerzaam! 

 



Nascholing: 

1 keer in de zoveel tijd heeft een team een nascholing nodig.  Deze nascholing , voor alle collega’s 

van Op Wier, zal zijn op woensdagmiddag- en avond 1 maart. 

 

Kanjerouderavond: 

Op 11 april is er een ouderavond over de kanjertraining. Zo willen we ouders ook meer betrekken 

bij de kanjerlessen. We hopen alle ouders dan ook te zien op deze avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 7 en 8 
 

Project 

Met het project hebben we het komende weken over de milieuvervuiling en over het zonnestelsel. 

We sluiten het project af met een presentatie over een door de kinderen zelf te kiezen onderwerp 

binnen het thema.  

Rekenen 

Groep 8 herhaalt de stof uit van het afgelopen jaar. De verschillende onderdelen komen per thema 

aan bod. Groep 7 is begonnen in deel B. In het eerste blok leren ze omgaan met de rekenmachine, 

we leren welk deel iets is en over maten zoals inhoud en gewicht. Daarnaast blijven we in beide 

groepen oefenen met het automatiseren. Dit doen we o.a. met Rekentuin. Thuis kunnen de 

kinderen hier ook mee aan het werk.  

Spelling 

De woorden die bij het project aan de orde komen, komen uit verschillende spellingscategorieën. 

Zo oefenen we de regels toe te passen. Daarnaast blijven we oefenen met de werkwoordspelling.  

 


