
 

Nieuwsbrief 11 september 2017 

Algemeen 

Wat vliegt de tijd! De eerste week van het nieuwe jaar is alweer voorbij en vol energie gaan we er 

weer tegenaan! We willen beginnen met iedereen een dikke pluim te geven. We zijn gestart met 

het continurooster. Het is even wennen voor de kinderen, het team en de ouders maar wat gaat 

het al goed. Er wordt leuk gespeeld tussen de middag, de leerkrachten hebben pauze en een paar 

kinderen hebben uitgerust in de stilte- en rustruimte. Na de pauze wordt er groepsdoorbroken 

gewerkt. Fantastisch om te zien hoe kinderen met en van elkaar leren. 

 De komende tijd staan er naast de schoolse activiteiten,  andere activiteiten op het programma 

(zie kalender). We gaan er een mooie tijd van maken! 

 

  

Jubileum/inloopavond: 

Op donderdag 21 september vieren wij op school het tienjarig jubileum van SWS Op Wier. Overdag 

is er een programma voor de kinderen. ’s Avonds voor kinderen en ouders. In de loop van de week 

ontvangt u hier meer informatie over. 

 

 Kalender: 

Jubileum/inloopavond 21 september 

Kinderboekenweek  4 oktober t/m 13 oktober 

Herfstvakantie 23 t/m 29 oktober 

Margedag (alle kinderen vrij) 15 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouderraad 

 

Als ouderraad ondersteunen wij het team van SWS Op Wier bij het organiseren van activiteiten 

voor de kinderen op school. Denk daarbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen etc…We denken mee, 

organiseren en regelen allerlei praktische zaken.   

 

Heb je leuke ideeën of lijkt het je leuk om mee te helpen met een activiteit? 

Vraag dan gerust iemand van de ouderraad. Mailen kan ook via ouderraad.swsopwier@gmail.com.  

 

Hieronder vind je de data waarop de OR dit schooljaar vergadert met de belangrijkste 

agendapunten: 

 

26 september: Kinderboekenweek, Sint Maarten        

31 oktober: Sint Maarten, Sinterklaas  

28 november: Sinterklaas, Kerst                           

6 maart: Pasen             

12 juni: Musical en afscheid groep 8      

9 juli: Musical en afscheid groep 8  

 

Groetjes van de ouderraad 

 

Christel, Ferdi, Iris, Linda, Sandra en Marieke 

 

Gezocht: opbergplaats voor de kerstboom 

 

Wij zoeken een opbergplaats voor de kerstboom van school. Wie heeft er ruimte om de kerstboom 

te stallen? Het is een grote zware doos, dus bij voorkeur ergens op de begane grond en op een 

vorstvrije plek. 

Heb je een plek? Wil je dan contact opnemen met de ouderraad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Groep 1 en 2  

Nieuw schooljaar 

De eerste schoolweek zit er inmiddels al weer op.  

We zijn gestart met een fijne groep van 15 kinderen.  10 jongens en 5 meisjes. 

Het is voor de kinderen  vaak een spannend moment om na de grote vakantie weer te beginnen. 

Inmiddels zijn de kinderen al weer wat gewend aan elkaar, de juffen en  de dagelijkse routines op 

school. 

Vorige week lag het accent op  het verkennen  van  elkaar en de speel-leeromgeving en zijn er 

afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar en met het materiaal. 

De kinderen in groep 2 hebben de zelfstandige werkmap aangeboden gekregen.  

Daar wordt al goed mee gewerkt. 

Groep 1 verkend de speel-leermaterialen in de kasten en de speelhoeken. 

We maken er weer een fijn jaar van! 

 

Thema:  

Deze week werken we nog aan het thema: Ik, jij wij.     

Voor de verjaardagkalender 2017-2018 heeft ieder kind een mooie tekening van zichzelf gemaakt. 

In week 38 beginnen we met een nieuw thema: Fruit. 

 

Stage 

Nikki Stam loopt een aantal weken stage in onze groep. Ze ondersteunt bij verschillende 

activiteiten. 

We vinden het gezellig dat ze er is! 

 

Continurooster 

Voor iedereen even wennen maar de eerste indruk is heel positief!  

Voor de maaltijd worden de handen gewassen en vervolgens  eten  de kinderen gezellig aan hun 

eigen tafeltje. We zien dat er goed wordt gegeten en gedronken. De kinderen stimuleren elkaar 

hierin. 

Er wordt op toegezien dat ze hun eten zoveel mogelijk opeten. 

Op de tafel op het leerplein staat s‘ morgens een zwarte bak waar bekers en bakjes voor de 

koelkast in kunnen. 

 

Tas mee 

Evenals vorig jaar willen we graag dat de kinderen permanent een tas in hun fruit tas hebben. 

Dit i.v.m. eventuele werkjes of ander materiaal dat soms vanuit school wordt meegegeven. 

 

Sloffen en pantoffels       

De herfst staat weer voor de deur. Soms komen de kinderen op laarzen naar school. 

I.v.m. de veiligheid, gladde vloeren,  moeten de kinderen dan slofjes dragen. 

 

Gymnastiek 

Maandag 11 september beginnen we weer in de gymzaal. De gymzaal is om 8.20 uur open. U kunt 

dan uw kind omkleden voor de gymles in de kleedkamer.  De gymles begint om 8.30 uur.  

 



Groep 3 en 4 

De eerste schoolweek zit er al weer op. We hebben uitgebreid kennis met elkaar gemaakt in de 

binnen- en buitenkring. De kinderen vertelden aan elkaar over hobby’s ,lievelingsdieren, eventuele 

broertjes en zusjes, enz. Op deze manier leerden ze elkaar nog beter kennen. 

 

Veilig Leren Lezen                                                

In groep 3 werken we met de nieuwe methode van VLL : de Kim-versie. De methode heeft een 

duidelijke structuur waarin steeds een letter/klank centraal staat. Na kern “Start” ( 2 weken) 

volgen er 11 kernen met steeds een ander thema. Afgelopen week hebben we de letters i en k    

(i-k) geleerd. Deze week leren we de letters m (k-i-m) en s (s-i-m).Nadat we een aantal weken 

met de nieuwe methode hebben gewerkt worden de ouders van de kinderen van groep 3 

uitgenodigd voor een speciale informatieavond over VLL Kim-versie. Ook wordt op deze avond 

uitgelegd hoe er thuis met de software kan worden gewerkt. 

 

Weekwoorden 

Een aantal kinderen van groep 4 krijgt regelmatig weekwoorden mee naar huis. Het is de bedoeling 

dat deze woorden ook thuis worden geoefend zodat ze foutloos geschreven kunnen worden. 

                  

Nieuwe juf 

Op vrijdagochtend geeft juf Frederika les in groep 3 en 4. We wensen haar een fijne tijd in onze 

groep. In de volgende Nieuwsbrief zal ze zich even voorstellen. 

 

Bibliotheekboeken 

Voor de zomervakantie hebben de kinderen van groep 3 en 4 (nu groep 4 en 5) bezoek gehad van 

een medewerker van de bieb uit Winsum. Alle kinderen hebben toen een boek mee naar huis 

gekregen. Wilt u er voor zorgen dat deze boeken weer teruggebracht worden? Dat kan bijv.in 

Winsum, Leens of Oldehove. 

 

 

 



Groep 5 en 6 

Nieuw schooljaar 

Inmiddels is de zomervakantie weer voorbij en zijn we gestart met een nieuwe groep 5/ 6. 

Voor iedereen weer even wennen, maar het is fijn dat de kinderen van groep 6 al veel weten en 

daarmee de nieuwe kinderen van groep 5 weer kunnen helpen. 

Afgelopen maandag hebben we met elkaar een dik uur in de kring gezeten; vakantieverhalen 

uitwisselen, elkaar leren kennen, de taakjes in de klas verdelen enz. 

Met spelling zijn we meteen begonnen, het eerste dictee is afgelopen vrijdag geweest. Met rekenen 

zijn we begonnen met een startweek en vanaf deze week gaan we ook met het eerste blok 

beginnen. 

 

 

Huiswerk 

De kinderen van groep 5/ 6 krijgen elke week dicteewoorden mee naar huis om te oefenen. Deze 

woorden kunnen ze ook leren via BLOON. De inlognamen zijn bij de kinderen bekend. Op de 

vrijdag hebben beide groepen een dictee over de aangeleerde weekwoorden. 

In de loop van het jaar krijgt groep 6 ook huiswerk mee voor topografie. Wanneer er kinderen zijn 

die voor een ander vakgebied huiswerk krijgen, wordt dit ook met ouders besproken. (bijv kinderen 

die meer oefenstof nodig hebben, kinderen die hun werk in de klas niet afkrijgen enz) 

 

 

 

 

 



Gymnastiek 

Net als afgelopen schooljaar gymmen we op de maandag en donderdag. 

Op maandag neemt juf Monique de kinderen mee naar de gymzaal om 12.50 uur. Op 

donderdagmorgen kunnen de kinderen zelfstandig naar de gymzaal komen. De deur gaat om 8.20 

uur open. De kinderen die naar de VSO gaan, lopen met juf Frederika naar de gymzaal. 

 

Continurooster 

Sinds dit jaar werken we met het continurooster. Iedereen moet hieraan wennen, daarom nemen 

we hier ook in de klas de tijd voor. We ruimen op tijd ons werk op en leggen alvast het werk voor 

na het eten klaar in ons vak. Vervolgens gaan we handen wassen en onze tassen pakken. Voor het 

eten zijn we een momentje stil. Tijdens het eten kijken we naar het jeugdjournaal en leest juf 

voor.  

Om 12.10 uur gaan we naar buiten of naar de stilteruimte. En om half 1 starten we met het 

werken in tweetallen. We hebben allemaal een maatje aangewezen gekregen waarmee we 

tutorlezen en waarnaast we zelfstandig werken.  

Om 12.50 uur starten we allemaal weer in onze eigen klas met de instructielessen voor de middag. 

Als de leerlingen ’s morgens in de klas komen, moeten ze meteen het drinken en evt eten dat in de 

koelkast moet, in de witte mand neerzetten. Daniëlle zorgt ervoor dat deze mand in de koelkast 

komt en er om 11.50 uur weer uitkomt. Dit loopt al goed! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 7 en 8 
 

De vakantie lijkt alweer ver weg. Inmiddels heeft iedereen alweer zijn of haar plek gevonden in de 

klas. En hebben we de meeste vakken alweer opgestart. De eerste week hebben we in het kader 

van de kanjer lessen ook verschillende spelletjes gedaan. Hier gaan we komende week mee door. 

 

Rekenen 

In groep 7 zijn we het eerste blok begonnen met breuken; een deel van het geheel (25 is het .. 

deel van 100).  Verder hebben we het gehad over tijd en tijdsduur Hoeveel ben je te laat?). De 

decameter (dam) is geïntroduceerd. En zijn we bezig met het optellen en aftrekken toto 100 000). 

Komende week gaan we verder met het berekenen van de oppervlakte en het vergelijken van 

breuken (Wat is meer ¼ of 1/3).  

In groep 8 hebben we helen uit een breuk gehaald en de gelijkwaardigheid van breuken 

vergeleken. Volgende week gaan we verder met het vermenigvuldigen van breuken, het aflezen 

van grafieken en  oppervlakte.  

Ook in de bovenbouw is het automatiseren belangrijk. Er kan nog steeds (ook thuis) worden 

geoefend op rekentuin.  

Spelling 

In beide groepen hebben we geleerd/herhaald wanneer we hoofdletters moeten gebruiken. In 

groep 8 ging het verder over verkleinwoorden.  

In groep 7 kwam de regel van ‘hanen’ en ‘kippen’ weer voorbij.   

Verder hebben we het over persoonsvorm, gezegde en onderwerp. En kwam in groep 8 

samengestelde zinnen en het voegwoord aan de orde.  

Natuur 

Afgelopen week hebben we buiten gezocht naar kleine diertjes. Er zijn pissebedden, mieren maar 

vooral heel veel spinnen gevonden.  We hebben ze getekend informatie bij gezocht en een verhaal 

over geschreven. Hieronder een impressie. 

  

  

 


