
 

Nieuwsbrief 9 oktober 2017 

Algemeen 

 

Ziektevervanging: 

Bij ziekte of andere afwezigheid van een juf of meester, zorgen we altijd voor vervanging. Dit 

regelen we centraal via een bureau dat alle inval voor basisscholen in onze regio regelt. 

De laatste maanden gaat dat erg lastig. Invalleerkrachten zijn erg schaars en dat zorgt dat 

we af en creatief moeten zijn om afwezigheid op te lossen. 

 We hopen dat we creatief kunnen blijven en er weinig afwezigheid zal voorkomen. We doen daar 

alles aan. Mocht in voorkomende gevallen inval niet lukken dan zou het kunnen gebeuren dat we 

kinderen moeten verdelen over andere groepen. 

Ook is het naar huis moeten sturen van kinderen dan een (laatste) optie. Uiteraard zullen we dit 

vooraf goed communiceren. Nogmaals we hopen dat het niet zo ver gaat komen. Maar het leek 

ons juist u hiervan nogmaals op de hoogte te brengen. 

Kalender: 

Kinderboekenweek  4 oktober t/m 13 oktober 

Landelijke staking (alle kinderen vrij) 5 oktober 

Boekenmarkt 10 oktober 

Herfstvakantie 23 t/m 29 oktober 

Margedag (alle kinderen vrij) 15 november 

 

Pubquiz 10 jarig jubileum SWS Op Wier 
 

1. Wanneer ging de SWS Op Wier open?  
Oktober 2007      1 punt   
Na de herfstvakantie 2007                     ½ punt   
Maandag 22 oktober 2007                        2 punten 
 

2. Welk cadeau gaf meester Jaap, bij zijn afscheid, aan school?  
Een klankschaal / gong  1 punt 

 
3. Welke kleur pet kan je het beste op hebben? (kanjertraining)  
Wit  1 punt 

 
4. Wie was de 1

e
 directeur van SWS Op Wier?  

Greetje Geluk   1 punt 

 
5. Hoeveel kinderen hebben er de afgelopen 10 jaar op de school gezeten?  
178 (+ of – 10)          1 punt 



 
6. Hoeveel ipads heeft de school?  
30                                                 1 punt 

 
 

7. Welke scholen zijn samengegaan in de Op Wier?  
De Klief en De Springplank     1 punt 

 
8. Welke juf bespeelt een accordeon?  
Esther (Mook)    1 punt 

 
9. Wat is de 1

e
 regel van het SWS Op Wier Lied?   

Ooit was er een tijd dat de eersten hier kwamen.    1 punt 

 
10. Hoeveel jaar staat dit gebouw hier?  
10 jaar      1 punt 

 

11. Welke juf woont op een boerderij?  
Judith (Schouten)       1 punt 

 
12. Wat was de naam van de school die eerst op deze plek stond?  
De Springplank     1 punt 

 
13. In welk schooljaar zijn we een kanjerschool geworden?  
2014/2015              1 punt 

 
14. Rekensommen; 10 : 2 =  5 

 367 - 28 = 339 

 7 x 7 = 49 

 10 + 10 = 20    ½ punt per goed antwoord 

 

15. Welke juf is vorig jaar getrouwd?  

Karina (Walker-Kleiwerd)      1 punt 

 

16. Noem zoveel mogelijk groepsleerkrachten van de afgelopen 10 jaar.  

Judith, Joke, Mariette, Audrey de Vink, Fieneke, Jaap, Karina, Esther, Jacob, Vanessa, Tineke,  

meester Joldersma, Gerrit,  Margarita, Frederika, Rijanne, Moniek, Anne Osinga, Marcia. 

½ punt per goed antwoord 

 

 

 

 



17. Hoeveel kinderen zitten er nu op school?  

75    1 punt 

 

18. Wie is de oudste juf op school?  

Fieneke (Snitjer)      1 punt 

 

19. Welke juf werkt het langst op SWS Op Wier? (Omcirkel het juist antwoord)  

a Juf Fieneke  1 punt 

b Juf Joke    1 punt 
c Juf Judith  1 punt 

 

20. Wat houdt de zwarte pet in? (kanjertraining)  

Pesten / ongewenst gedrag    1punt 

 

21. Wanneer is de eerste volgende margedag?  

15 november    1 punt 

 

22. Wat is de juiste spelling? (omcirkel het juiste antwoorden)  

b) De professionele organisatie. 

a) De naam staat bovenaan. 

  ½ punt per goed antwoord 

 

23. Hoe heet de commissaris van de koningin die de school geopend heeft?  

Max v.d. berg                                                                                                        1 punt 

 

24. Hoe luidt de eerste zin van het GRÖNNENS LAID?  

Van Laauwerzee tot Dollart tou, 

van Drìnthe tot aan t Wad, 

Doar gruit, doar bluit ain wonderlaand 

rondom ain wondre stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinderen en ICT 

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

 

Nepnieuws 

 

Het staat op internet, maar is het waar en hoe 

controleer je dat? Het vervelende is, dat hoe meer 

er op een bericht geklikt wordt, hoe vaker het verschijnt  

in zoekmachines en op socialmedia. Het is daarom zo belangrijk dat kinderen informatie- 

vaardigheden leren en gebruiken om berichten en informatie te beoordelen. Het moet eigenlijk een 

tweede natuur zijn van ons allemaal om je af te vragen: wie is de afzender, welke bronnen zijn er 

gebruikt. Bewust en kritisch met nieuws en berichten om gaan is een must om “echt en nep” van 

elkaar te leren onderscheiden. Onderstaande checklist kan daar wellicht bij helpen: 

 

1. Lees het hele bericht en niet alleen de titel: een titel trekt alleen maar de aandacht; 

2. Waar komt het artikel vandaan: de grote nieuwsmedia hebben zich te houden aan 

vastgestelde regels; 

3. Is het satire of een column: overdreven grappig is vaak een aanwijzing dat het niet om 

echt nieuws gaat; 

4. Welke bronnen zijn gebruikt: goede berichten vermelden altijd de bronnen, bekijk die ook; 

5. Wie heeft het artikel geschreven: zoek of er iets bekend is van de schrijver zoals andere 

artikelen, informatie over hem/haar; 

6. Controleer de datum: aan oud nieuws heb je niet zoveel; 

7. Vraag ook anderen naar hun mening: praten over nieuws en kritisch lezen helpt. 

 

 

Redactie ICT werkgroep L&E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opening expositie : Mien Toentje op Wier  

Vrijdagochtend 13 oktober wordt in Museum Wierdenland, de expositie van natuurschilderijen 

gemaakt door leerlingen van onze school, geopend.  

Vorig schooljaar zijn deze werkstukken, geïnspireerd op de tentoonstelling “Weelderige Wierde” 

met werk van Mathijs Röling, gemaakt onder leiding van de kunstenares Anja Lofvers. 

 

.                      

 

De 90 kunstwerkjes op paneel zijn een mengeling van collagetechnieken met natuurlijke 

materialen en verf. Ook komen er een paar verhalen van de kinderen bij te staan.  

Naast de kinderwerkstukken zullen er ook een paar werken van M. Röling en A. Lofvers worden 

geëxposeerd. 

De opening zal op een feestelijke manier plaatsvinden en alle kinderen van onze school  zijn 

hiervoor uitgenodigd. 

 Wij zijn verheugd dat , dhr. Mathijs Röling, Anja Lofvers en ……  bij de openingshandeling 

aanwezig zullen zijn. 

In de periode van de tentoonstelling hebben de kinderen t/m 13 jaar gratis toegang, inclusief een 

beker limonade. 

Het museum is deze maand van dinsdag t/m/ zondag van 11.00.u tot 17.00.u. geopend. 

In november gaat het museum om 13.00.u. open.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 1 en 2  

Fruit   

De eerste schoolweken lag het accent op het thema “fruit”. De kinderen hebben kennis gemaakt 

met veel verschillende soorten door te kijken, maar zeker ook te proeven.  

Er is appelmoes gekookt en groep 2 is naar de supermarkt geweest waar we de fruitafdeling goed 

konden bekijken.                  

Als verrassing kregen we een heerlijke bak druiven mee  ..! 

Om gezonde voeding te stimuleren is tijdens de fruitpauze  extra aandacht besteed aan het fruit 

dat mee naar school genomen werd. Op een poster mochten stickers worden geplakt, we zien dat 

de appel favoriet is, daarna bananen en  aardbeien. 

                           

 Nieuw thema : kinderboekenweek  “Griezelen”         

 

De komende weken extra aandacht voor boeken. 

De kinderen mogen hun lievelingsboek mee naar school nemen en presenteren.  Graag even de 

naam er in zetten. 

Het KBW  thema is “Griezelen”. Daar zal daar in onze groep op passende wijze aandacht aan 

worden besteed.   

     
 

Tijdens de boekenmarkt kunnen er boeken worden gekocht. De kinderen 

van groep 1 en 2 gaan dan nog niet zelfstandig  verkopen maar kunnen 

dan natuurlijk wel van anderen boeken kopen. 

Gewenst is, als daar ouders of verzorgers bij  zijn met de portemonnee. 

 Elders in deze nieuwsbrief meer informatie hierover. 

 

Boekenpret          

 

In samenwerking met de bibliotheek in Winsum zijn we vorige week vrijdag gestart met het project 

boekenpret. 

                                  Hoe werkt het? 



 Op vrijdag kunnen alle kinderen van groep 1 en 2 op school een boek uitkiezen en meenemen 

naar huis. 

Na een week wordt het boek weer ingeleverd op school en kunnen de kinderen een nieuw boek 

uitkiezen. De kinderen hebben vorige week hiervoor ook een tas, een boekenlegger en informatie 

meegekregen. 

Waarom? 

Als een kind veel taal hoort  

• leert het sneller en beter praten 

• Leert het gemakkelijker en meer woordjes 

• Leert het straks sneller en beter lezen. 

 

Elke dag 15 minuten voorlezen is gezellig en geeft ook veel plezier! 

 

Leonie Duivenvoorde komt  vrijdagochtend op school om samen met de kinderen een boek te 

kiezen. 

Ouders, wilt u er zorg voor dragen dat de boeken in goede staat na een week weer worden 

ingeleverd? 

 

Meenemen deze week : een tas  Vrijdag geven we  werkjes mee naar huis.  

Graag een tas in de fruittas mee naar school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

Boekenweek              

De kinderboekenweek , met als thema “Griezelen” , is dit jaar van woensdag 4 tot vrijdag 15 

oktober. We besteden in die periode extra aandacht aan voorlezen, (griezel)verhalen 

schrijven/lezen en boekpromotie. Ook schoolbreed zijn er allerlei activiteiten in het kader van de 

boekenweek. 

 

Lezen 

In groep 3 zijn we bijna klaar met Kern 1 van VLL. In deze kern leerden de kinderen de letters  p , 

aa r , e  , s , i en v. Met de letters die we nu kennen lezen we al woorden zoals kim , mis , saar , 

raam en mik. Een aantal kinderen krijgt regelmatig huiswerk mee om ook thuis letters en woorden 

te oefenen. Deze week beginnen we met Kern 2. 

 

 

Spelling 

In groep 4 weten de kinderen wat weetwoorden (“woorden waarvan je moet weten hoe je ze 

moet schrijven”, bijv. schoon en schrift) en luisterwoorden zijn (“luister goed en schrijf het 

woord zoals je het hoort”, bijv. steen en kist). Een keer per twee weken wordt een oefendictee 

afgenomen en een keer per maand een toetsdictee van 15 of 24 woorden. 

 

 Verjaardag 

Op woensdag 1 november viert juf Fieneke haar verjaardag. De kinderen mogen natuurlijk 

verkleed op school komen. Voor eten en drinken deze ochtend wordt gezorgd. 

 

 

 

 

 



Groep 5 en 6 

Spelling 

Deze week zijn we bezig met een herhalingsweek over de afgelopen 5 hoofdstukken. Vorig jaar 

merkten we, dat de kinderen de dictees goed maakten wanneer er 2 regels werden aangeboden. 

De CITO toetsen, waarbij er meerdere regels werden getoetst, werden dan minder goed gemaakt. 

Daarom hebben de groepen nu na elke 5 hoofdstukken een groot dictee waarin alle tot dan toe 

aangeleerde spellingregels worden aangeboden. 

Rekenen 

De toets van rekenen is ook deze week.  In groep 5 gaat dit over: optellen en aftrekken tot 100, de 

tafels van 1 t/m 10, getallen op de getallenlijn t/m 1000 plaatsen, klokkijken met hele en halve 

uren en de minuten, symmetrie en getallen splitsen. 

In groep 6 gaat de toets over: getallen plaatsen op de getallenlijn tot 10000, optellen en aftrekken 

tot 1000, vermenigvuldigen en delen met getallen tot 10000, kalenders, lengtematen en grote 

getallen splitsen. 

Na de toetsen bekijken we in welk onderdeel er minder goed wordt gescoord en hier komen we dan 

individueel weer op terug.  

Stagiair 

Sinds 2 weken hebben we op de dinsdag een stagiair in de klas, meester Jens. Hij is eerstejaars 

student op de Pabo in Groningen. Aan het eind van de stageperiode komt hij 3 dagen meedraaien 

in de groep. Welkom meester Jens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 7 en 8 

Rekenen 

Het eerste blok is in beide groepen inmiddels afgesloten 

en we zijn begonnen  

met blok 2. Aan het eind van het tweede blok heeft groep 

7 geleerd over: 

-Oppervlakte leren uitrekenen in ha.  

-De inhoud leren bereken. 

-Cijferend vermenigvuldigen 

–Kommagetallen op grootte leren herkennen. 

 

Groep 8 leert in het tweede blok o.a.: 

-De ontbrekende maat uitrekenen.  

-Inhoud uitrekenen 

-Cijferend delen.  

-gelijknamige breuken maken en hiermee optellen en aftrekken. 

 

 

Spelling/Taal 

Groep 7: We leerden o.a. de volgende spellingsregels: 

-Moeilijke woorden met t of th. Zoals methode en enthousiast. 

-Woorden die eindigen op -isch en -teit. Zoals komisch en activiteit. 

-Moeilijke woorden met een  c.  Zoals camera en circus. 

-Moeilijke woorden met een ch, die je uitspreekt als [sj].  

Zoals chef en douche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 8: We leerden de volgende spellingsregels: 

-Moeilijke woorden met een c. Zoals narcis en discussie. 

-Woorden met eindstukken: -ieel, -iaal en -eaal. Zoals visueel, geniaal  

en officieel.  

-De klankgroepen zijn herhaald in langere woorden. Zoals pottenbakker en rozenkweker. 

-Het verbinden van woorden, zonneschijn, kippenhok.  

 

In beide groepen hebben we het gehad over actieve en passieve zinnen.  

Het onderwerp, de persoonsvorm en het gezegde kwam ook aan bod.  

We oefenen de werkwoorden via het werkwoordenschema.  

Ook kwam de directe en indirecte rede aan bod in groep 8. 

 

Via bloon kunnen de kinderen ook thuis de woorden extra oefenen.  

 

Topo  

Afgelopen week zijn we begonnen met topo. We hebben nieuwe atlassen  

op school, deze hebben we bekeken en we weten hoe we hierin iets  

moeten opzoeken. Ook hebben we een werkboek, waarin we opdrachten  

maken. Binnenkort krijgen de kinderen ook huiswerkbladen mee om  

de toets te oefenen. 


