
 

Nieuwsbrief 29 mei 2017 

Algemeen 

 Vanuit het team: 
In goed overleg is besloten dat juf Margarita stopt met haar lesgevende taken voor groep 5-6 en 7-

8 per  1 juni. De kinderen zijn vanmorgen op de hoogte gesteld.  We zijn op zoek naar een 
passende oplossing . Zodra wij meer weten, brengen wij u op de hoogte. 
 

Kalender: 

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/m 7:  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tweakers.net/


 

Groep 1 en 2  

Nieuwsbrief groep 1 en 2 

Workshop schilderen: 

Donderdagochtend  18 mei hebben we geschilderd met kunstenares Anja Lofvers. 

We gebruikten naast acrylverf natuurmateriaal zoals grassen en gedroogde bloemen. 

   
De resultaten zijn prachtig! We bewaren de schilderijen op school, in het najaar worden ze 

geëxposeerd in museum Wierdenland. 

 

Verjaardag van de juffen 

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

S Morgens werden ze door een politieagent en een piraat uit de klas gehaald…want ..er wachtte 

een verrassing! 

Bijna alle kinderen waren verkleed.. piraten, prinsessen, indiaan, eenhoorn en nog meer....wat een 

mooi gezicht!  

          
En wat leuk, er lagen allemaal gekleurde voetstapjes die ze moesten volgen.. en na heel veel 

zoeken vonden ze mooie cadeaus !  

In een glinsterende  doos zat een lange parelslinger met zelf versierde voetjes er aan, veertjes, 

foto’s mopjes… heel gevarieerd… Dat was een hele leuke bijzondere verassing!  

De slinger hangt op het leerplein zodat iedereen het kan zien! 



    
Natuurlijk hadden de juffen ook leuke en lekkere dingen voor de kinderen in petto.. 

Namens de juffen hartelijk bedankt  voor de verwennerij..! 

 

Nieuwe leerlingen. 

Binnenkort  gaan twee jongens, die nog 4 jaar gaan worden,  af en toe meelopen. 

Sem Duivenvoorde en Lukas Barow. 

Alvast veel plezier toegewenst in onze groep! 

 

Schoonmaak   

Voor de jaarlijkse schoonmaakavond hebben we alvast een datum gepland. 

 Maandagavond 26 juni vanaf 19.00.u.. 

Het is belangrijk dat in ieder geval jaarlijks, het speel- en ontwikkelingsmateriaal goed wordt 

gereinigd. Daar hebben we hulp bij nodig. 

Er hebben zich via het ouderhulprooster al een paar mensen opgegeven maar we kunnen veel 

mensen gebruiken. 

De blokken in de bouwhoek beginnen te splinteren, fijn is als iemand dit na zou willen kijken en evt 

schuren of anders behandelen. Zo zijn er meer klusjes die extra aandacht vragen. 

Na de junivakantie gaat er een briefje mee met een opgavestrookje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

 

 

Vrijdag 12 mei zijn we naar Museum Wierdeland geweest om de schilderijen van dorpsgenoot 

Mathijs Roling te bekijken. De kinderen keken vol bewondering naar verschillende schilderijen van 

o.a. zijn tuin .Vooral het schilderij waarop een hond van de schilder was afgebeeld maakte indruk. 

Op dinsdag 30 mei maken de kinderen op school met Anja Lofvers schilderijen met gedroogde 

bloemen en planten. Het is de bedoeling vooral te werken met kleuren die Mathijs Roling heeft 

gebruikt bij het schilderen. 

                 

LIO-stage 

Stagiaire meester Frans stelt zich voor: 

Mijn naam is Frans Honingh, ik ben 24 jaar en woonachtig in Groningen. Onlangs ben ik op 

Samenwerkingsschool Op Wier gestart in groep 3/4 met een LIO (leraar in opleiding) – eindstage. 

Voor uw kind betekent dit dat hij/zij veelal les van mij krijgt op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag. Daarbij neem ik de lessen van juf Fieneke  grotendeels zelfstandig over, dit gebeurt 

onder haar begeleiding en toezicht. De LIO-stage eindigt omstreeks de zomervakantie. Graag maak ik 

kennis met u op school. Als enige meester ben ik gemakkelijk te herkennen. Hopelijk tot ziens! Met 

vriendelijke groet, 

Frans Honingh 

 

Afwezig  

Juf Fieneke is donderdag 1 juni en vrijdag 2 juni afwezig. Meester Frans neemt deze dagen ,onder 

begeleiding van juf Rijanne en juf Judith , de klas over. 

Tafels 

In groep 4 hebben we bijna alle tafels geleerd. Elke dag herhalen we de tafels met behulp van  

kwartetspelletjes,tafelkaartjes of keersommen op computer of I-pad. Het zou fijn zijn dat de kinderen 

ook thuis met tafelsommen oefenen.  

                                                                               



 

Groep 5 en 6 

 

“Natte gymlessen” 

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 hebben nog niet genoeg ouders die kunnen rijden.  Als u kunt rijden, wilt u dit dan doorgeven 

aan juf Esther of juf Karina? 

 

 

Kunst 

Naar aanleiding van het museumbezoek, kwam  kunstenares Anja Lofvers vorige week bij ons op 

school. Met groep 5/ 6 heeft ze kunstwerken gemaakt van verf en gedroogde bloemen. Alle 

leerlingen hadden een tijd geleden heel fanatiek bloemen meegenomen om te drogen. De mooiste 

bloemen werden opgeplakt en er werd overheen en omheen geschilderd met acrylverf. De 

resultaten liggen in de klas, ze zijn zeker het bekijken waard! Iedereen heeft er een mooi 

kunstwerk van gemaakt. Na de zomervakantie komen ze in het museum te hangen. 

         

 

Flesjes water 

Er is een aantal kinderen dat vaak een flesje water mee naar school neemt. Dit is geen probleem, 

maar wilt u er wel op toezien dat de flesjes regelmatig schoon worden gemaakt? Er staan soms 

flesjes op de tafel die vol viezigheid zitten. Op het aanrecht staan ook altijd bekers waar de 

kinderen  water uit kunnen drinken. 

Toetsen 

Na de Pinkstervakantie starten de CITO toetsen in de groepen weer. Voor spelling kunnen de 

kinderen nog extra oefenen via BLOON. De kinderen hebben hun eigen inloggegevens. 

 



 

Groep 7 en 8 

 

Nieuws uit groep 7 en 8 

 

Op 12 mei gingen we met groep 7 en 8 een bezoekje brengen aan museum Wierdenland. Hier 

hebben we de schilderijen van Mathijs Röhling bekeken. We hebben het gehad over het 

kleurgebruik, de lichtval en de compositie. Op 30 mei komt Anja Lofvers met ons schilderen n.a.v. 

de schilderijen van Mathijs Röhling. Hiervoor hebben we met de klas bloemen gedroogd, die we 

hierbij ook gaan gebruiken. Deze schilderijen worden in het museum tentoongesteld. 

Afgelopen dinsdag hebben we met de klas een spel gedaan in het kader van mediavaardigheid.  

Een initiatief van de bibliotheek. De kinderen hebben opdrachten uitgevoerd om het schip van Nova 

Zembla weer veilig thuis te brengen.  

Op 20 en 27 juni gaan we met zwemmen in Electra. Wij zoeken nog ouders die ’s ochtends kunnen 

rijden. Graag opgeven bij juf Karina of juf Esther. Groep 5/6 zwemt van 10.00 uur tot 11.00 uur. 

Groep 7/8 zwemt van 11.00 uur tot 12.00 uur. 

Nog even en dan gaan we op kamp. Deze week krijgt iedereen een brief mee met belangrijke 

informatie. Zoals bekend gaan we de fietsen meenemen. Omdat we allemaal veilig willen fietsen is 

een goede fiets belangrijk. Daarom is er  woensdag 31 mei a.s.  om 9.00 uur een fietsencontrole.  

Deze wordt uitgevoerd door Auldrik.  

Inmiddels zijn we ook bezig met het oefenen voor de musical.  Iedereen is druk aan het oefenen 

om de teksten en liedjes uit het hoofd te leren.  

Deze week hebben de kinderen van groep 7 hun Cito-toetsen. U wordt t.z.t. uitgenodigd voor een 

gesprek waarin deze toetsen en de entree-toets wordt besproken.  

Tot slot kunnen wij nog oude overhemden gebruiken( voor o.a. het schilderen) en witte lakens die 

u niet meer gebruikt. Mocht u nog wat hebben liggen dan kunt u deze aan juf Esther geven.  

 

 

 

 


