
 

Nieuwsbrief 8 mei 2017 

Algemeen 

 Schoolreizen: 

Over een paar weken staan de eerste schoolreizen gepland. Nog niet alle ouders hebben de 

bijdrage betaald. Wilt u het bedrag overmaken voor maandag 15 mei o.v.v. de naam van uw kind 

en de groep (heeft u meerdere kinderen op school dan kan dit in 1 betaalopdracht i.v.m. de 

bankkosten). Het rekeningnummer is NL67RABO0318255170 t.n.v. OR Op Wier 

Schoolfotograaf: 
Op dinsdag 16 mei komt de schoolfotograaf foto’s maken van alle kinderen individueel, broertjes 

en zusjes en groepsfoto’s maar dit jaar ook een schoolfoto van alle kinderen en leerkrachten 
samen. Het thema is: Party on! Dat houdt in dat alle kinderen in hun mooiste (feestelijke) outfit 

op school mogen komen voor de foto. We hebben voor dit thema gekozen omdat onze school in 
2017 al tien jaar een samenwerkingsschool is. Eind september is er op school ook een feestje. U 
ontvangt hier later meer informatie over. De jongere broertjes en zusjes die ook graag op de foto 
willen, mogen vanaf 14.00 uur op school komen. 

  
Stilte- en rustruimte: 

Voor de grote pauze na de zomervakantie zijn we nog op zoek naar een paar ouders die op 

maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.10 en 12.30 uur willen helpen. Voor kinderen die een 

rustmoment nodig hebben, wordt een stilte- en rustplek gecreëerd (BSO ruimte boven). Kinderen 

mogen daar in alle rust een boekje lezen, een puzzel maken, tekenen of uitrusten op de zitzakken 

en de bank. U kunt zich opgeven bij Rijanne Spoelman 

 
 

Kalender: 

Schoolfotograaf Dinsdag 16 mei 

Hemelvaartsdag  
Donderdag + vrijdag (alle kinderen vrij) 

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei 

Pinkstervakantie 5 t/m 11 juni 

Kamp groep 7/8 Woensdag 14 t/m vrijdag 16 juni 

Natte gymlessen (groep 5 t/m 8) Dinsdag 20 en dinsdag 27 juni 

Sportdag  Maandag 19 of maandag 26 juni 

Margedag  

(alle kinderen vrij) 

Maandag 3 juli 

Schoolreis groep 5/6 Dinsdag 4 juli 

Jaarlijkse ouderavond MR (alle geledingen) Dinsdag 4 juli 

2e rapport mee Vrijdag 10 juli 

Oudergesprekken (facultatief) Dinsdag 11 en donderdag 13 juli 

Schoolreis groep 1 t/m 4 Donderdag 6 juli 

Musical Maandag 17 juli 



Laatste schooldag groep 8 Donderdag 20 juli 

Laatste schooldag 

(continurooster groep 5 t/m7 om 14.00 uur vrij 

) 

Vrijdag 21 juli 

 
 
Kinderen en ICT 

Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer en  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….. 

 

Snel, sneller, snelst… 

 

De technologie ontwikkelt zich in een razend tempo. Al eerder hebben we geschreven over het 

belang van wijs om leren gaan met alles wat de technologie ons biedt. 

Denkt u aan: “augmented reality” (dec. 2016) ” internet of toys” (februari 2017) , “ mediadiamant 

” 

(maart  2017). 

We stappen dit keer heel even in de wonderlijke wereld van de technologie, de wereld waarin en 

waarmee onze kinderen groot worden, gewoon als voorbeeld van wat er achter de schermen nu al 

gebeurt: 

Dit slimme verband moet het genezen van een wond inzichtelijk gaan maken.  

De Britse Swansea University wil binnen een jaar een test kunnen doen met verband dat via 

sensors in de gaten houdt hoe de wond onder het verband geneest en die informatie vervolgens 

doorstuurt via een (5g) netwerk. Dat moet onnodig verwisselen van verband verminderen. 

Het 3D-geprint verband moet bovendien verbinding maken met een telefoon om gegevens door te 

sturen over de lichamelijke gesteldheid en activiteit van een patiënt, aldus een professor van de 

Swansea University tegen de BBC. 

Bron: https://tweakers.net 

Sensoren, 5G, 3D : voor ons nu nog begrippen van ooit, voor onze kinderen zullen het straks  

begrippen van nu zijn………… 

 

Redactie ICT-werkgroep L&E 

 

 

 

Kunst en cultuur op  “Op Wier”.  



 

 Nieuwe ontwikkelingen t.a.v. het cultuuronderwijs op onze school; 

Cultuur is overal. Op school en daarbuiten. Kinderen maken deel uit van die cultuur. Op school 

willen we kinderen voorbereiden op de wereld waarvan ze deel uit maken.  

Ons doel t.a.v. cultuureducatie is: 

Dat kinderen zich verstandelijk, creatief en sociaal-emotioneel  kunnen ontwikkelen en kennis 

krijgen  van de natuur en de cultuur om hen heen. Ook is het belangrijk dat ze hun mening kunnen 

verwoorden en een eigen mening en smaak ontwikkelen vanuit de geschiedenis en het leven nu. 

We kunnen vaststellen dat cultuureducatie een positieve bijdrage aan het schoolklimaat levert 

omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, de nieuwsgierigheid  

stimuleert en hen leert genieten en waarderen zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en daarmee 

hun leven een eigen richting te kunnen geven.  

In de tijd dat de kinderen bij ons op school zijn, willen we ze op cultureel gebied vertrouwd maken 

met zaken als: 

 kunst en kunstuitingen 

 erfgoed, m.n. in de eigen regio 

 verschillende media 

 literatuur 

 Ons dorp is rijk aan kunstzinnige en creatieve mensen die hun expertise willen inzetten zodat  

kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. 

In september 2016 zijn we gestart met verschillende ateliers op vrijdagmiddag voor de groepen 5 

t/m 8. 

 

In 2 blokken van 4 weken konden de kinderen onder begeleiding van deze ouders en/ of 

dorpsgenoten deelnemen aan verschillende workshops. 

Ze konden kiezen uit de volgende activiteiten:  

Koken , Boetseren , schaken, programmeren, werken met toevallige materialen en onderdelen, 

druktechnieken, ervaring opdoen bij het werken op een boerderij, drama, werken met textiel. 

Uit de evaluatie  bleek dat zowel kinderen, team als begeleiders deze middagen als heel positief 

hebben ervaren.  

We bedanken de ouders/ begeleiders voor hun enthousiasme en inzet!! 

Het is de bedoeling om deze activiteiten voort te zetten. 

Graag horen we of er meer creatieve mensen zijn die mee willen werken om deze middagen te 

begeleiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erfgoed 

 

De naam van onze school  “Op Wier” staat centraal in ons schoollied. 

Dit lied, geschreven door Jaap Veenstra  wordt regelmatig gezongen: 

 

                

                                   Op de wierde loop ik rond                                                                      

                             zie de wereld om me heen. 

                            Voel m’n voeten op de grond 

                             en ook hoe al m’n angst verdween. 

                            Want al komt het water hoger, 

                             ik sta hier veilig, ik sta hier droog. 

                             Op de wierde loop ik rond , 

                             zie de wereld om me heen.” 

Deze  vraag stellen we aan onze leerlingen:  

Wat is de betekenis van deze naam en wat kun je vertellen over de geschiedenis van ons dorp en  

het Middag Humsterland?  

 

 Van heinde en verre komen groepen naar Ezinge om onderzoek te doen of om 

zich te laten informeren over opgravingen en de lange geschiedenis van ons mooie dorp. 

In samenwerking met Het Wierdenmuseum ontwikkelen we komend schooljaar een leerlijn erfgoed 

voor alle groepen. 

Het is de bedoeling dat iedere combinatiegroep  het museum 1 - of 2 jaarlijks gaat bezoeken. De 

data hiervoor worden komend schooljaar vastgelegd. 

De volgende activiteiten zijn hiervoor gepland: 

 

      Groep 1 en 2:  

                                ontdek-en beleeftuin ( is  in ontwikkeling) 

        Groep 3 en 4: 

 

                       Fotospeurtocht 

Deze fotospeurtocht stimuleert het ontdekkend vermogen van de kinderen. Tijdens het 

programma ontdekken zij zelfstandig het museum en gaan ze aan de hand van de opdracht 

door het museum speuren.  Bij het programma zit een korte introductiefilm inbegrepen over de 

bewoningsgeschiedenis van de terpen en wierden regio 

 

          

 



 Groep 5 en 6:  

 

                       Vragenspeurtocht 

Deze vorm van speurtocht maakt dat kinderen in het museum gericht naar informatie 

zoeken en hierbij veel leren over de bewoningsgeschiedenis van het Noord-Nederlandse 

kustgebied. Bij het programma zit een korte introductiefilm inbegrepen over de 

bewoningsgeschiedenis van de terpen en wierden regio 

 

       Groep 7 en 8:  

 

                          Excursiegids Ezinge 

Zelfstandig of met een begeleider vanuit het museum. Aan de hand van vragen worden 

kinderen door het museum heen geleid en tevens door het dorp op de wierde van Ezinge.  

Door dit zelfstandig te ontdekken, krijgen kinderen een beeld van hoe het landschap 

vroeger bewoond werd. Bij het programma zit een korte introductiefilm inbegrepen over de 

bewoningsgeschiedenis van de terpen en wierden regio. 

                               

Kunstproject SWS  “Op Wier”   2017 

in samenwerking met Wierden Museum, en kunstenares Anja Lofvers. 

Van 29 april t/m 1 oktober is er in het Wierdenmuseum te zien:  

de nieuwe expositie Weelderige Wierde, met schilderijen van Matthijs Röling. 

 

        

              

 Onze school gaat in mei , in samenwerking met Anja Lofvers ,     

een kunstenares die schilderijen maakt met veel natuurlijke materialen, 

met alle kinderen van de school werk maken welke in het najaar in het 

museum geëxposeerd gaan worden. www.anjalofvers.nl 

De kunstwerken van de kinderen  zullen zijn  gebaseerd en geïnspireerd op 

de schilderijen van Mathijs Röling uit Ezinge. 

 

In de nieuwsbrief van school zal t.z.t. meer informatie worden gegeven. 

De tentoonstelling van kinderwerkstukken zal van half oktober t/m november in het museum te 

zien zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anjalofvers.nl/


 

 

Nieuws over de Avond4daagse 2017 

Ook dit jaar zijn er weer mooie nieuwe routes te ontdekken tijdens de avond4daagse Middag- 

Humsterland! We lopen van maandag 29 mei tot en met donderdag 1 juni.  

Je kunt 5 km en 10 km lopen en de avonden zijn als volgt verdeeld: 

Maandag  Kommerzijl 

Dinsdag  Ezinge 

Woensdag  Garnwerd 

Donderdag  Oldehove 

Doe allemaal mee! Geef je op via het formulier dat je maandag 1 mei hebt meegekregen vanuit 

school. Formulier kwijt of je beker gelekt? Onderaan de nieuwsbrief vind je het formulier nog een 

keer. Print hem uit en lever je formulier in op school bij Sjanon, de moeder van Storm of Maaike, 

de moeder van Boris/Lois. Dit kan op donderdag 11 of vrijdag 12 mei tussen 8.10u - 8.30u  

Let op! Lever bij je inschrijfformulier gepast geld in voor je medaille.  

Wij zijn heel blij met de ondersteuning op de avond4daagse Middag-Humsterland in Ezinge.  

 Albert Jan van Dijk en Johan van Dijk zijn de verkeersregelaars. Albert Jan en Johan doen 

dit al jaren en in 2017 voor het laatst. We zouden het leuk vinden als ze op 30 mei bedankt 

worden door alle kinderen voor hun jarenlange inzet. Zelf interesse om volgend jaar 

verkeersregelaar te zijn? Meld je bij ons.  

 Familie Dijkstra,  familie van der Meer, familie Schouten en familie Broekhuizen voor de 

medewerking bij de routes. Heel veel dank! 

 

  



INSCHRIJFFORMULIER AVOND4DAAGSE MIDDAG-HUMSTERLAND 2017 

Hallo kinderen en ouders/verzorgers, 

 

Binnenkort is er weer de avond4daagse! 

Dit jaar wordt  de 4daagse gehouden van maandag 29 mei t/m donderdag 1 juni 2017 en er zijn weer 

mooie routes uitgezet. Ben je nieuwsgierig? Geef je dan op en loop lekker mee! 

 

Hoe doe ik mee? 

Wil jij ook meelopen? Je kunt je opgeven voor 4 avonden lopen (maandag vanuit Kommerzijl, dinsdag 

vanuit Ezinge, woensdag vanuit Garnwerd en donderdag vanuit Oldehove) of voor 1 avond (naar 

keuze, voor de allerkleinsten). Zit je in groep 1 of 2? Dan loopt je ouder/verzorger met je mee. Voor 

de overige groepen is het de bedoeling dat er 2 ouders per groep meelopen.  

 

Geef je op via onderstaand strookje en lever dit in op school bij Sjanon, de moeder van Storm of 

Maaike, de moeder van Boris/Lois. Dit kan op donderdag 11 of vrijdag 12 mei tussen 8.10u - 8.30u .  

 

Bij opgave moet ook direct inschrijfgeld betaald worden: € 3,50 voor alle avonden of € 2,00 voor 1 

dag. Graag gepast betalen! 

Als de opgaven binnen zijn worden er groepen ingedeeld. Je krijgt vooraf dan deze indeling en extra 

informatie.  

 

Voor meer informatie kunt u kijken op onze site : www.avondvierdaagse-middaghumsterland.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam :  …………………………………………………….. 

Adres :  ………………………………………………………….. 

Groep :  …………………………………………………….. 

0 Ik loop één avond mee (ik krijg dan een dagspeld € 2,- euro) 

o Ik loop dan op :  o      maandag (vanuit Kommerzijl) 

o  dinsdag (vanuit Ezinge) 

o  woensdag (vanuit Garnwerd) 

o  donderdag (vanuit Oldehove) 

 

0 Ik loop alle avonden mee ( ik krijg hiervoor een weekmedaille  € 3,50) 

o 5 km 

o 10 km 

Ik loop voor de  …….. keer mee.  (dit geldt voor alle avonden, niet voor de daglopers) 

 

Ik zit in groep 1 / 2, dit is de naam van mijn ouder/verzorger die meeloopt:……………………….. 

Ik zit in groep 3 t/m 8 en mijn ouder/verzorger wil wel meelopen op de ma/di/wo/do * 

Naam ouder :  ……………………………. (* doorhalen wat niet van toepassing is)Ik loop als ouder ook voor 

een medaille mee (dan ook € 3,50 betalen)  ja/nee* 

http://www.avondvierdaagse-middaghumsterland.nl/


Groep 1 en 2  

 

Vrijdag  12 mei 

Op deze ochtend bezoeken we het Wierdenlandmuseum i.v.m. de expositie “Weelderige Wierde”. 

N.a.v. deze expositie gaan  we eind mei  met een kunstenares zelf ook werkstukken maken die in 

het najaar geëxposeerd  worden in het Museum. 

Elders in deze nieuwsbrief is meer informatie te vinden over dit kunstproject  waarin Museum en 

school gaan samenwerken. 

 

14 mei Moederdag .    

Nog even en dan is het moederdag.. wie weet worden de moeders dan weer door ons verwend ! 

We zijn al druk bezig met een geheime verrassing. 

 

Feest in de klas   

Vrijdag 19 mei vieren juf Judith en juf Joke hun verjaardag op school. 

De kinderen mogen zich feestelijk verkleden als ze dat willen. 

Deze ochtend hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. ..  

 

Nieuwe kinderen in de groep 

Ceylin Kömür  is 4 jaar geworden en komt nu ook elke dag op school. 

Floortje Meijer en  Sirius Blaty worden binnenkort 4 jaar, spelen af en toe mee  

en  nemen een kijkje  in onze klas.  

We wensen hen een hele fijne tijd toe! 

 Inmiddels bestaat groep 1 en 2 uit 24 kinderen. 

 

Stage 

Marije Zwartenkot  heeft op de vrijdagmorgen stage gelopen in onze klas. 

De stage is inmiddels afgelopen ..het was fijn dat ze er was.. 

We hebben afscheid genomen en wensen haar weer veel succes op haar eigen school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx9-nF4bDTAhWEUlAKHY4jAdoQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-moederdag-image24604984&psig=AFQjCNE1FZLdaM5LA3ms20lnxeAj9p4a5g&ust=1492699590945320
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://afbeeldingen.files.wordpress.com/2010/11/feest.jpg?w=440&h=300&crop=1&imgrefurl=https://afbeeldingen.wordpress.com/category/feest-party/&docid=0dsNSuh6CdQ8PM&tbnid=NezUM4s7nwb04M:&vet=10ahUKEwjssL2Y4bDTAhWLnBoKHatiCLcQMwhHKA8wDw..i&w=440&h=300&bih=639&biw=1024&q=afbeeldingen feest&ved=0ahUKEwjssL2Y4bDTAhWLnBoKHatiCLcQMwhHKA8wDw&iact=mrc&uact=8


Groep 3 en 4 

 

Groninger landschap 

Op dinsdag 4 april hebben we een bezoek gebracht aan de Buitenplaats van het Groninger 

landschap in Noorderhoogebrug. De kinderen werden in 2 groepen verdeeld; 1 groep kreeg een 

rondleiding op de boerderij waarbij verteld werd over verschillende boerderijdieren, de andere 

groep deed een levend ganzenbord waarbij allerlei vragen over weidevogels en andere dieren 

beantwoord moesten worden. Na ongeveer een half uur werd er gewisseld. De morgen vloog om 

en de kinderen wilden nog wel even op de boerderij blijven want ze waren nog niet uitgekeken. Al 

met al een leuke en leerzame ochtend. 

Tip: Het Groninger landschap organiseert regelmatig activiteiten voor kinderen op en rond de 

Buitenplaats. Een echte aanrader!                                                    

               

 

Kunst 

Vorige week hebben we in het dorp bloemen gezocht om te laten drogen. Op dinsdag 30 mei 

worden er , onder begeleiding van een kunstenares , kunstwerken van gemaakt. 

 

 

 

 

Sportdag 

Voor de groepen 1 t/m 4 wordt de sportdag  gehouden op maandag 19 juni. We beginnen om 

9.00u en rond 11.00u gaan we weer naar de klas. De kinderen doen allerlei spelletjes op het plein 

en in de gymzaal. De sportdag wordt georganiseerd door stagiaire Marije . Zij loopt het hele jaar 

op maandag en dinsdag stage in groep 3/4 . Bij slecht weer wordt de sportdag verplaatst naar 

maandag 26 juni. U ontvangt binnenkort meer informatie over de sportdag . 

 

 



Groep 5 en 6 

Rekenen 

Met rekenen zijn we al met het 1 na laatste blok bezig van dit schooljaar. Groep 5 heeft nu veel 
sommen waarbij de kennis van de tafels wordt gevraagd. In de klas worden de tafels veel 
geoefend, maar het is ook van belang dat er thuis wordt geoefend. 

Groep 6 is een paar weken geleden met breuken begonnen. We krijgen steeds meer sommen 
waarbij we moeten rekenen met de breuken. De groep vindt dit erg leuk om te doen. Breuken 
gelijknamig maken en breukstokken gebruiken. 

 

Rennen 

Afgelopen maandag was juf Monique er niet en zijn we met de kinderen rondjes gaan rennen. Een 
rondje om de kerk van ongeveer 1,25 kilometer. Een aantal kinderen heeft 2 rondjes gewandeld en 
de rest heeft 3, 4 of 5  rondjes gerend. Een knappe prestatie! 

 

   

 

“Natte gymlessen” 

Het duurt nog even, maar op dinsdag 20 en dinsdag 27 juni gaan de groepen 5/6 en 7/8 elk een 

uurtje naar het zwembad van Electra. Hier gaan we leuke waterspelletjes doen zoals snorkelen, 

survivallen, plank springen en waterpolo. Groep 5/6 gaat van 10 uur tot 11 uur. Groep 7/8 gaat 

van 11 uur tot 12 uur. 

We zoeken ouders die kunnen rijden voor beide groepen. Als u kunt rijden, wilt u dit dan 

doorgeven aan juf Esther of juf Karina? 

 

 



 

Bezoek museum Wierdenland 

Op dinsdag 9 mei gaan we met de klas naar museum Wierdenland voor de expositie van Matthijs 

Röling. Ondertussen zijn we in de klas bloemen aan het drogen. Hier gaan we op 18 mei met een 

kunstenares een kunstwerk van maken. 

 

Groep 7 en 8 

 

Afgelopen week hebben we het in de klas veel gehad over de tweede wereldoorlog. Woensdag zijn 

we met groep 7 en 8 naar de Synagoge in Winsum geweest. De kinderen hebben daar een les 

gehad over de Jodenvervolging in Noord-Nederland. Hierbij stond een Joods gezin uit Winsum 

centraal.  

Rekenen 

 

Vrijdag 12 mei gaan we met de groep naar museum Wierdenland in Ezinge. 


