
 

Nieuwsbrief 17 juli 2017 

Algemeen 

Laatste nieuwsbrief dit schooljaar: 

De laatste schoolweek is ingegaan.  Na deze week kunnen we genieten van een welverdiende 

zomervakantie! In deze week staat nog een aantal zaken te gebeuren. De musical en het afscheid 

van groep 8, de vossenjacht, opruimen, schoonmaken, de ruilmorgen en nog veel meer….. 

 Morgen krijgen de kinderen de informatiegids 2017-2018 mee. In deze gids staat belangrijke 

informatie over het nieuwe schooljaar. 

 Het team van SWS Op Wier wenst alle kinderen en ouders een hele fijne vakantie toe en we zien 

elkaar op maandag 4 september weer terug! 

 

 

Laatste schooldag: 

Er is verwarring ontstaan rondom de schooltijden van de laatste schooldag. Daarom is besloten om 

de deuren dit schooljaar op vrijdag 21 juli om 12.00 uur te sluiten. Dus alle kinderen zijn die dag 

om 12.00 uur vrij! 

 

Kalender: 

Musical Maandag 17 juli 

Laatste schooldag groep 8 Donderdag 20 juli 

Laatste schooldag tot 12.00 uur Vrijdag 21 juli 

Eerste schooldag na de zomervakantie Maandag 4 september 

 

Oproep ideeënbus: 

De ouderraad heeft dankzij de opbrengsten van de oud papier acties alweer een bedrag van 

ongeveer € 4.000,00 gespaard.   

We vragen kinderen, ouders en leerkrachten mee te denken wat we met dit bedrag kunnen doen. 

Dus heb je een leuk idee? Schrijf het op en doe het in de ideeënbus! 

De ideeënbus kun je vinden in de gemeenschapsruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Groep 1 en 2  

Schoolreis naar de Naturij in Drachten. 

 

Donderdag 6 juli hebben we genoten van een heerlijke dag in de speeltuin!  

In de bus zat de stemming er al goed in. We zongen samen vrolijke liedjes o.l.v. juf Fieneke. 

De zon scheen en dat maakte het tot een superdag! Geitjes aaien, klimmen, glijden en 

schommelen.         

Een hoogtepunt was dat de hele klas in de draaimolen paste.. 24 kinderen tegelijk! 

We merkten dat de moeder van Nine, Christel,  oersterk is want ze duwde op het laatst de hele 

klas in haar eentje in het rond..  

       
 

Thema “water”. 

We hebben geleerd waar het water vandaan komt, waar het naar toe gaat.  

Ook hebben we verschillende proefjes gedaan t.a.v. o.a. drijven en zinken, verdampen, en vooral 

veel gespeeld met water waarbij allerlei meetkundige begrippen aan de orde komen. 

Veel, weinig, meer , minder… 

     
Er zijn mooie werkstukken gemaakt met waterverf. 

 

 

Muziek en zingen 

Vrijdag 7 en 14 juli waren er nog een paar verrassingen. Lina Westerhof , de oma van Kayleigh, 

kwam met haar accordeon in de klas. We zongen bekende liedjes en leerden nog een nieuw lied 

over een ziek popje. 

 

                                              
Vrijdag 14 juli kwam er nog een oma, de oma van Storm, in onze klas vertellen, spelen en zingen 

over de reis van de spin Sebastiaan. 

Het waren gezellige momenten! 

 

 



Maatschappelijke stage 

Iris Smith heeft vorige week stage gelopen in onze groep. Ze heeft verschillende klusjes gedaan en 

met de kinderen meegespeeld. We vonden het fijn dat ze er was. 

 

Donderdag 20 juli, het afscheid van groep 8. 

’s middags is er een spelletjesmiddag. De kinderen mogen dan een gezelschapsspel meenemen. 

‘S middag‘s is er geen gymnastiek.  

 

Meenemen : een tas 

Deze week worden er veel spullen meegegeven.  We willen graag dat de kinderen een tas in hun 

fruittas hebben die we hiervoor kunnen gebruiken.  

 

Wil ieder ook even goed kijken in de mand gevonden voorwerpen en in het halletje? Er liggen vaak 

veel achtergebleven voorwerpen. 

 

De vakantie staat voor de deur.  

We nemen afscheid van groep 2. Het was een fijn jaar waarin we veel gespeeld en geleerd hebben. 

We wensen Nine, Kim, Jens, Daniël, Guus, Ella, Sanne, Anne, Joris en Rowin een mooie tijd toe in 

groep 3!  

 

 

Gezamenlijke levoles  

Donderdag 29 juni zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 naar de Torenkerk op de Wierde geweest.  

Daar vertelde ds. Annemiek Boonstra over kerkelijke rituelen zoals de doop. We konden zien hoe 

een  doopjurk er uit ziet en ook hoe het doopvond wordt gebruikt. 

 

           
In de kerk wordt veel gevierd, daar horen verschillende kleuren bij.  

Dat kun je o.a. zien aan de stola die de dominee draagt. 

De rode stola hoort b.v. bij het pinksterfeest. Er zijn vlammen op geborduurd. 

Op de tafel ligt een grote bijbel met een slot. De kinderen waren erg geïnteresseerd en konden na 

afloop vragen stellen. 

Ook stond er voor iedereen limonade en koekjes klaar. 

Het was een boeiend uitstapje! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 
 

Bezoek bieb 

Vorige week kregen we bezoek van een medewerker van de bibliotheek in Winsum. Er werd een 

verhaal voorgelezen over de vakantie. Alle kinderen kregen een tas met daarin een zomerboek, 

een poster om vakantielezen te stimuleren en iedereen mocht een boek kiezen om in de vakantie 

te lezen. Na de vakantie moet dit boek op school worden ingeleverd .Het geleende boek mag ook in 

de vakantie teruggebracht worden naar de bibliotheek. 

 

Zomerlezen: voorkom het zomerverval! 

Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar is bij een 

aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt zomerdip of zomerverval 

genoemd. Ouders zijn zich vaak niet bewust van dit verschijnsel. Om het succes van de 

leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze 

terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen: zomerlezen noemen 

wij dat.Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon 

doorgaat? 

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen! 

Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je 

favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen. 

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee 

Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als 

de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), 

kwartet en Pim Pam Pet zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan 

lezen. 

Tip 3: Kinderboeken mee! 

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de 

vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken 

uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. Extra 

tip : “Samenleesboeken”(bibliotheek).Dat zijn ideale boeken om de zomerdip op te vangen, omdat 

ze oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest.  

Tip 4: Lezen is overal 

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil 

gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een 

favoriet onderwerp van je kind.  

Tip 5: Vertier op de achterbank 

Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de vakantiedoeboeken superleuk en leerzaam. Rijden maar   

!  

 

 



Schoolreis 

De schoolreis naar De Naturij in Drachten was erg leuk. De kinderen hebben genoten van spelen in 

de speeltuin/speelhal en van verschillende dieren die er liepen. Ook het ritje met de huifkar viel in 

de smaak. We willen een aantal ouders nogmaals hartelijk bedanken voor de prima begeleiding! 

                    

Afscheid stagiaire onderwijsassistent  

Vorige week dinsdag was juf Marije voor het laatst bij ons in de klas. Het afgelopen schooljaar 

heeft ze de kinderen begeleid bij lezen ,rekenen en knutselen. Ook heeft Marije veel 

administratieve werkzaamheden verricht. De kinderen hebben ter afscheid een briefje en een 

tekening voor haar gemaakt. Dat hebben we gebundeld in een boekwerkje dat twee kinderen haar 

hebben aangeboden. Voor elk kind had Marije een leuk afscheidscadeautje in de vorm van een 

knapzakje gemaakt. We bedanken Marije voor haar geweldige inzet en ondersteuning in de klas en 

we wensen haar veel succes in het komend studiejaar.     

Afscheid Lio-stagiaire   

Ook meester Frans neemt deze week afscheid van onze school. De laatste periode van zijn 

studie/stage zit er op. Vorige week is Frans afgestudeerd en hij is nu klaar om zijn loopbaan in het 

onderwijs te starten. We wensen hem daarbij heel veel succes!  

                                    

Laatste schoolweek 

De laatste schoolweek staat in het teken van afronden en opruimen. Donderdagochtend is er voor 

alle kinderen een vossenjacht , georganiseerd door groep 7 en 8. Wilt u uw kind eten en drinken 

voor in de pauze meegeven? De groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 gaan ’s middags in de klas 

gezelschapsspelletjes doen. Wilt u uw kind een geschikt spel meegeven? De gymles voor 1 t/m 4 

vervalt deze middag. Rest ons nog iedereen een heerlijke vakantie te wensen en we zien iedereen 

graag weer terug in september! 

 

                                     

 
 



 

Groep 5 en 6         

Juf Dorien 

Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van juf Dorien. Zij liep hier vanaf februari 

stage. Ze heeft lessen met de groep gedaan, maar is ook veel bezig geweest met lezen en rekenen 

met groepjes kinderen. We hebben veel aan juf Dorien gehad in de groep en vinden het jammer 

dat ze weer weg is. Volgend jaar gaat ze stagelopen in Garnwerd, we wensen haar daar een fijne 
tijd toe! 

Schoolreis  

Op 4 juli zijn we op schoolreis geweest naar het vestingstadje Bourtange. We hebben een 

rondleiding gehad, waarbij we zelf ook spelletjes van vroeger moesten spelen. We zijn in een 

museum geweest, hebben friet gegeten en gingen daarna kanoën. Het weer was deze dag 
geweldig en iedereen heeft genoten! 

 

 

 

 

 

 



 

Presentaties  

De afgelopen week hebben we het laatste thema van Alles in 1 van dit schooljaar afgesloten. Dit 

was het thema “kleding en sport”. Klassikaal hebben we vooral de lessen over kleding behandeld, 

maar in tweetallen zijn de leerlingen bezig geweest met sport. Ze moesten in tweetallen een sport 

uitzoeken en hier een presentatie over maken. Dit mocht digitaal zijn, middels een werkstuk, een 

muurkrant, iemand uitnodigen of voorwerpen meenemen wat met deze sport te maken had. Na 3 

weken waren de kinderen er helemaal klaar voor, er was anderhalf uur voor uitgetrokken maar dit 

bleek te weinig! De laatste presentatie is zelfs verschoven naar maandag! Wat een geweldige 
presentaties hebben we gezien. Een hele knappe prestatie van alle kinderen! 

Plastic zakken mee 

Aanstaande woensdag krijgen de leerlingen de laatste schoolspullen mee. Zou u uw kind(eren) een 
plastic tas mee willen geven? 

Spelletjes mee 

Aanstaande donderdagmiddag gaan de leerlingen ’s middags spelletjes doen. De kinderen mogen 
deze middag een gezelschapsspel meenemen.  

Gymkleding mee 

De laatste vrijdagochtend van dit schooljaar wordt door meester Frans en juf Esther afgesloten in 
de gymzaal. De kinderen moeten allemaal hun gymkleding meenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groep 7 en 8 
 

Maandag 17 juli is de afscheidsavond van groep 8, met de uitvoering van de musical  “Klaar voor 

vertrek”.  Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het oefenen. ’s Middags is de 

uitvoering voor groep 1-6 en andere belangstellenden. ’s Avonds  is de uitvoering voor de ouders 

en genodigden. 

Dinsdag 18 juli worden de kinderen van groep 7 en 8 om 10.30 uur op school verwacht. Ze 

mogen dan even lekker bijkomen van de gezellige avond.  ’s Middags gaan we de groepen 

doordraaien naar hun nieuwe klas/groep. 

Donderdag 20 juli is er ’s morgens een vossenjacht voor groep 1-7 georganiseerd  door groep 8.         

’s Middags  mogen de kinderen spelletjes meenemen . Om 15.00 uur worden de leerlingen van 

groep 8 uitgezwaaid door de alle leerlingen, leerkrachten en ouders die aanwezig zijn.  Zij hebben 

dan officieel de basisschool verlaten. Vrijdag zijn de kinderen van groep 8 vrij.   

Vrijdag 21 juli gaan de kinderen van groep 5,6 en 7 samen gymmen in de gymzaal .              

Dus…. gymspullen mee!!  

Volgend schooljaar…. 

Intussen worden er ook al voorbereidingen getroffen voor het nieuwe schooljaar. In groep 7/8 

gaan we o.a. bezig met het lezen op de tablet. Hiervoor is het van belang dat de kinderen lid zijn 

van de bibliotheek. We gaan lezen via de app van de bibliotheek. Het lidmaatschap voor kinderen is 

gratis.  

Tot slot wens ik iedereen een fijne en zonnige vakantie.  

 

 


