
 

Nieuwsbrief 19 juni 2017 

Algemeen 

Nieuwsbrief van maandag 19 juni: 
 

Samenstelling team: 
We zijn achter de schermen al een tijdje bezig met de schoolorganisatie van volgend schooljaar. 
We hebben u al eerder op de hoogte gebracht van de groepen die gevormd gaan worden. 
Inmiddels zijn we aangekomen bij de afrondende fase. De personeelsbezetting kunnen we 
volgende week bekend maken. 

 
 

Voorschoolse opvang: 
De afgelopen jaren heeft Jakoba Schaap de voorschoolse opvang verzorgd. Zij heeft aangegeven 
hier vanaf het nieuwe schooljaar mee te stoppen. We zijn Jakoba heel dankbaar voor het werk dat 
zij de afgelopen jaren voor onze kinderen en voor onze school heeft gedaan. 
  Vanaf het nieuwe schooljaar zal de voorschoolse opvang worden verzorgd door BSO/VSO De 
Plezierwier (voor meer informatie zie verder in deze nieuwsbrief) 
 

 

Kinderen volgen en de volgtoetsen van CITO. 

Dagelijks zien en volgen we onze kinderen. Dat geldt voor wie ze zijn, wat ze doen, wat ze leuk en 
minder leuk vinden, waar hun belangstelling ligt, hoe ze  in een groep functioneren en welke 
resultaten ze halen. 

Op basis van wat we zien, kijken we wat een kind of een groep (extra) nodig heeft. Veelal doen we 
dat in overleg met het kind of de groep en de IB-er. 

Dat geldt ook voor toetsen. Toetsen zijn bedoeld om te checken wat een kind in de afgelopen 
periode heeft geleerd. En ook waar het nog aan schort. Op basis van die resultaten, kunnen wij 
gericht verder met de groep, dat groepje of een individu. 

  

Twee keer per jaar (februari en juni) is er een landelijk meetmoment. Wij maken gebruik van de 

CITO toetsen. Kinderen (en de school) worden dan op een paar vakgebieden vergeleken met alle 

kinderen en scholen in Nederland. De resultaten delen we met de ouders en in de hogere groepen 
ook met kinderen. Ouders zijn soms blij verrast of schrikken van de resultaten, bijvoorbeeld omdat 
er verschil is tussen methodetoetsen op school en de landelijke CITO toetsen. Methodetoetsen 
gaan over een aantal weken van de behandelde stof en CITO toetsen over stof dat niet specifiek is 
behandeld in de afgelopen periode. Zo’n verschil in resultaat hoeft op zich niets te betekenen. 

Vanaf groep 6 wordt de plaatsingswijzer ingevuld. Deze geeft richting aan de uitstroom van 
leerlingen. Echter, er is altijd de onderbouwing van de leerkracht. Heeft een leerling bijvoorbeeld 
eenmalig lagere resultaten gehaald die niet in verhouding staan met de scores van voorgaande 
jaren, dan hoeft dit niet direct invloed te hebben op de plaatsingswijzer (en daarmee het VO-

advies). Wellicht zijn er omstandigheden in die periode geweest die de lagere resultaten kunnen 
verklaren. Kinderen ontwikkelen zich. Voor het VO-advies geldt dat onder andere gekeken wordt 
naar de resultaten in groep 6 t/m 8, zoals de plaatsingswijzer aangeeft. Toetsen over meerdere 

jaren geven over het algemeen een realistisch beeld over de leerling. Niet één Cito-toets bepaalt 
alles: het gaat om de ontwikkeling van een leerling in zijn geheel. 

  



Wat doen wij met die meetresultaten van CITO? Met het team bekijken, bespreken en analyseren 

we alle opbrengsten. Zo gebruiken we alle kennis in ons team. Bovendien zijn we samen 
verantwoordelijk voor al onze kinderen. Daarop ondernemen we, als we dat nodig vinden, acties. 
Of we dat doen hangt bijvoorbeeld af van  resultaten van voorgaande jaren en hoe de ontwikkeling 
verloopt. In sommige leerjaren zien we bij bepaalde opbrengsten bijv. wel eens een dip ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde. Echter, we weten uit ervaring dat die de volgende peiling 
weg is. Dan is een extra actie niet nodig.  

Van de bespreking maken we een verslag en we noteren actiepunten die we uit gaan voeren met 
een groep of. Het kan ook zijn dat individuele kinderen opvallen. Op het moment dat we ons 
daarover zorgen maken, bespreken we dat met de ouders. 

  

Veranderingen BSO de Plezierwier 

 

Ingaande het nieuwe schooljaar 2017 / 2018 zal er het e.e.a. veranderen. 

Op school gaat dan gewerkt worden met een continurooster. 

Dit betekent dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag al vanaf 14.30 uur 

terecht kunnen bij de BSO. 

Op vrijdag is dit voor kinderen van de onderbouw al vanaf 12.00 uur. 

Kinderen vanuit de onderbouw die op vrijdag vanuit school de BSO gaan bezoeken zullen dan hier 

ook hun broodje eten welke ze vanuit huis mee hebben genomen. 

Op woensdagmiddag houdt de BSO haar deuren gesloten. 

 

Voor ouders die een probleem ondervinden met hun werk omdat ze het niet redden om om 14.30 

uur bij school te staan kan de BSO een “overbrugging uur” aanbieden.  

Indien er nu kinderen zijn die nog niet naar de BSO gaan en gebruik willen maken van alleen het 

“overbrugging uur” dienen zich wel aan te melden voor de BSO. 

Aanmeldingsformulieren zijn hiervoor af te halen bij de BSO of even een mail sturen naar 

deplezierwier@ziggo.nl 

Dat houdt in dat alle kinderen die nu ook al gebruik maken van de BSO het 1e uur ook een 

uurtarief betalen van € 5,--. 

Na 15.30 uur geldt het gewone uurtarief wat in de plaatsingsovereenkomsten staan. 

Dit “overbrugging uur” wordt gehanteerd tot aan 31 december 2017. 

Ingaande 1 januari 2018 kan er niet meer gebruik worden gemaakt van dit “overbrugging uur” en 

zal iedereen vanaf 14.30 uur tot 18.00 uur het overeengekomen uurtarief gaan betalen. 

Wat de tarieven voor 2018 voor BSO zullen zijn is nu nog niet bekend.  

Dit volgt later in het jaar. 

 

Ook zal ingaande het nieuwe schooljaar de voorschoolse opvang uitgevoerd worden door BSO de 

Plezierwier. 

Dat betekend dat het tarief wat hier nu nog voor staat ingaande het nieuwe schooljaar komt te 

vervallen. 

De tarieven van de BSO zullen hiervoor gehanteerd worden. 

- € 6,90 per uur voorschoolse opvang (vaste dagen) 

- € 7,95 per uur voorschoolse opvang (flexibel) 

Dit zijn de tarieven voor geheel 2017. 

Per 1 januari 2018 zullen deze tarieven ook veranderen omdat er dan een tariefswijziging 

plaatsvindt. 

mailto:deplezierwier@ziggo.nl


Over de afgenomen uren opvang kunt u net als voor BSO opvang kinderopvangtoeslag aanvragen 

via www.toeslagen.nl. 

Bij de BSO zijn vanaf heden aanmeldingsformulieren te halen om u kind aan te melden voor de 

voorschoolse opvang. 

Ook in deze nieuwsbrief treft u er eentje aan. 

Ook wanneer u kind nu al gebruikt maakt van de BSO dient er toch aangemeld te moeten worden 

voor de voorschoolse opvang. 

 

Tijdens de margedag van drie juli is de BSO geopend! 

 
 
Kalender: 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.toeslagen.nl/


 

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….. 
 
Lezen in de vakantie:  leuk én slim!  Met het 
zomercadeautje van de Bibliotheek 

 
Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, in de VakantieBieb 
vind je meer dan 60 mooie e-books voor het hele gezin. 
De VakantieBieb is nu open voor jeugd en 1 juli komen hier de 
e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 
augustus 2017. 

Uit onderzoek* blijkt dat kinderen die gedurende de 

zomervakantie bijna niet lezen, maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus 
terug kunnen vallen in hun leesontwikkeling. Dit heet 
“zomerval” of “zomerdip”. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor elk kind en kan digitaal 
met de VakantieBieb-app. De app bevat een leuke selectie leesboeken die na downloaden in een 
boekenkast worden geplaatst en als e-book of pdf op de tablet of smartphone gelezen kunnen 
worden.  

 
De gratis app is beschikbaar in de App-store ( IOS) en Google Play store ( Android). 
Als u de app voor het eerst opstart, is uw boekenplank nog leeg. U kunt zelf boeken uitzoeken en 
op uw boekenplank zetten. Klik daarvoor bovenaan op het logo, en kies in het rolmenu "Boeken 
uitzoeken". 
 
De ICT werkgroep wenst u  veel leesplezier voor u en uw kind(eren). 

 

Redactie ICT werkgroep L&E 
 
*Nederlandstalig Onderzoek: 
Luyten, H., Schildkamp, K. & Verachtert, P. (2008). Vooruitgang in technisch lezen gedurende het 
schooljaar en de zomervakantie. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

We kijken terug op een geslaagde avond4daagse Middag-Humsterland. Wat liepen er veel kinderen  

van Op Wier mee! En dank voor alle ondersteuning door vrijwilligers, zij maken de avond4daagse 

mogelijk. Volgend jaar hopen we weer een avond4daagse te organiseren. Dus:  

 Heb je een leuk idee of een tip? Laat het ons weten. 

 Wil je verkeersregelaar worden? Dat zou fijn zijn, we zijn nog op zoek omdat Albert Jan en 

Harm stoppen.  

 Wil je mee helpen? We horen het graag! 

Hartelijke groet, Sjanon en Maaike 

sjanon@gmail.com / maaikehuizing@hotmail.com 
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Groep 1 en 2  

 Nieuw thema   

De komende tijd gaan we bezig met het thema “Water”. 

Elke dag gebruikt iedereen water. Water is overal om ons heen en we kunnen niet eens zonder. 

Water is eigenlijk iets raars, je kunt het niet pakken, het gaat niet stuk, het maakt je wel nat.  

Waar komt het water vandaan?  

Wat doen we er allemaal mee? Hoe komt water in ons huis?  

Allemaal vragen die we in dit thema gaan behandelen. 

 

        
 

 

Er wordt weer volop gespeeld bij de watertafel, de ramen zijn versierd met grote en kleine 

waterdruppels en toen we vrijdag gingen buitenspelen dreef er een donkere regenwolk over waar 

regendruppels uit vielen.. 

 

 

Reminder schoonmaakavond maandagavond 26 juni. 

Vorige week vrijdag zijn er opgavebriefjes meegegeven over de schoonmaak avond. 

Vele handen maken licht werk.. we hopen op een grote opkomst..! 

 

Schoolreis  

 

Donderdag 6 juli gaan we samen met groep 3 en 4 met de bus op schoolreis naar de Naturij in 

Drachten. 

Binnenkort krijgen de kinderen hierover een informatiebrief. 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

 

 

 Groep 3 en 4 

Schoolreis 

Nog een paar weken en we gaan op schoolreis naar “Naturije” in Drachten. De kinderen krijgen 

volgende week een blad met extra informatie mee naar huis. 

Oudercontact 

In week 28 zijn er 10-minutengesprekken. Wanneer u met de leerkracht over uw kind wilt spreken 

kunt u zich deze keer aanmelden op de lijst die aan de deur van het lokaal hangt. Een aantal 

ouders wordt door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. 

Presentatie 

Een paar weken geleden heeft groep 3/4 een presentatie gegeven over het thema “mopperen”.  In 

het toneelstukje werd duidelijk dat we allemaal wel eens een mopperen maar ook dat het fijn is 

wanneer we na een poosje meestal weer blij kunnen zijn. Ter afsluiting zongen we “Die mopperpot” 

. 

 

 

 

 

 

 

Toetsen 

Deze week beginnen we met de Citotoetsen Rekenen en Technisch lezen. Volgende week komen 

Spelling en Begrijpend lezen aan bod.  

 

Kunst 

Op dinsdag 30 mei hebben de kinderen , onder begeleiding van Anja Lofvers , prachtige 

schilderijen gemaakt met verf en verschillende planten. In het najaar zijn ze in museum 

Wierdeland te bewonderen. 

                                                    

 

 

 

 



 

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. 

Schoolreis 

Op dinsdag 4 juli gaan we op schoolreis naar Bourtange. De kinderen krijgen hier nog een aparte 

brief over mee. 

 

Oudergesprekken 

In de week van 12 t/m 16 juli zijn de oudergesprekken. Deze gesprekken zijn niet verplicht. Een 

aantal ouders zal ik uitnodigen voor een gesprekje over de voortgang van uw kind(eren). Mocht u 

niet worden uitgenodigd en toch een gesprek willen, dan kunt u zich inschrijven op de intekenlijst 

op de deur van het lokaal van groep 5/ 6. 

 

Toetsen 

Afgelopen week hebben de kinderen weer erg hun best gedaan op de toetsen. Deze week zullen de 

toetsen worden afgerond en kunnen de rapporten geschreven worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


