
 

Nieuwsbrief 6 november 2017 

 

Algemeen 

Inzamelingsactie speelgoed: 

In de week van 13 t/m 17 november mogen de  kinderen van groep 1 t/m 8 speelgoed inzamelen 

voor de voedselbank Het Hogeland en de minima. We hebben voor deze inzamelingsactie gekozen 

met als doel:  Samen delen en het verschil tussen arm en rijk onder de aandacht brengen. In de 

levensbeschouwelijke lessen  zullen wij hier ook aandacht aan besteden.  Na de inzamelingsactie 

gaan we werken over Sinterklaas om verwarring, voor m.n. de onderbouw, te voorkomen. We 

zullen hier zorgvuldig mee omgaan. 

De kinderen van de groepen 7/8 maken in de week van 6 t/m 10 november  flyers voor  

dorpsgenoten  en verspreiden ze  diezelfde week. Op woensdagmiddag (zo mogelijk) zamelen de 

kinderen het speelgoed in en nemen dit in de dagen daarna mee naar school. 

 In de gemeenschappelijke ruimte staat vanaf tien november een inzamelingstafel waar alle 

kinderen maar natuurlijk ook u als ouder kunt  doneren 

Op maandagmiddag 20 november brengen we het speelgoed  naar  Zalencentrum Concordia, Wier 

1 in Baflo. Een aantal kinderen zal onder begeleiding meegaan 

 

Speelgoed doneren 

Wilt u denken aan: 

–  Speelgoed moet compleet zijn 

–  Speelgoed mag niet ouder dan 5 jaar zijn 

–  Speelgoed moet schoon aangeleverd worden 

 

Er is veel vraag naar Playmobil en Lego. 

Financiële donaties 

In de doos die in de gemeenschappelijke ruimte staat, kunt u een bedrag t.b.v. de voedselbank Het 
Hogeland deponeren. 

Sinterklaas: 

Het lijkt nog zover weg maar….de tijd vliegt voorbij.  Na de intocht van Sinterklaas in Ezinge (25 

november) starten we met verschillende activiteiten.  We volgen dit schooljaar het 

Sinterklaasjournaal.  Op dinsdag 5 december verwachten wij Sinterklaas om half negen op school. 

In de gemeenschappelijke ruimte verwelkomen de kinderen Sinterklaas en zijn Pieten door diverse 

optredens van kinderen en het samen zingen van liedjes. Daarna bezoeken Sinterklaas en zijn 

Pieten alle klassen. De kinderen van de onderbouw krijgen een cadeautje. De kinderen van de 

midden- en bovenbouw trekken binnenkort lootjes en maken surprises en gedichten voor elkaar. ’s 

Middags krijgen de kinderen een broodje knakworst.  Voor de ochtendpauze nemen de kinderen 

fruit en drinken mee  en voor de lunch alleen een beker drinken. Tijdens het middagprogramma is 

er een Sinterklaascircuit met allerlei leuke activiteiten. 

 De kinderen mogen woensdag 6 december een uurtje later op school komen. Heeft u geen 

opvang? De leerkrachten zijn vanaf 08.20 uur aanwezig. 

 

 

 

 



Kalender: 

Voortgangsgesprekken (groep 1 t/m 6) 6 t/m 10 november 
Margedag (alle kinderen vrij) 15 november 
Sinterklaasfeest 5 december 

De lessen starten een uurtje later (09.30 uur) 6 december 
Kerstviering 20 december 
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 

 

 

 

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….. 

 
Mediadiamant  - Wegwijs in 

mediaopvoeding     

 
In februari 2017 heeft het onderzoekspanel 
PanelWizard Direct in opdracht van 
Mediawijzer.net onderzoek gedaan naar 
mogelijke hulpvragen van ouders betreffende 
beeldscherm-en mediagebruik van hun 
kinderen. Uit dit onderzoek blijkt o.a.dat bijna 
vier op de tien ouders aangeven wel hulp te 
kunnen gebruiken bij media-opvoeding, 
bijvoorbeeld door een ‘Schijf van vijf over 
media-opvoeding’ met concrete tips/adviezen 
(38%). Redenen hiervoor zijn dat hulp altijd welkom is, ze er zelf nog niet (voldoende) over 
hebben nagedacht, er dan misschien andere inzichten aan het licht komen en het een constant 
veranderende materie is. Bron: http://wqd.nl/dPwp 

Het model Mediadiamant  kan helpen bij de mediaopvoeding: De vijf kanten vormen samen de 
belangrijkste onderdelen van de mediaopvoeding: 

Genieten van de mogelijkheden  - PLEZIER 

Risico’s zoveel mogelijk voorkomen: VEILIGHEID 

Je kind begeleiden: SAMEN 

Weten wat geschikt is: INHOUD 

Mometen met en zonder: BALANS 

 

Uitgebreide informatie en tips zijn te vinden op: https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/ 

 

Redactie ICT-werkgroep L&E 

 

 

 

 

 

 

 



Bedankt 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten, appjes en mailtjes die  ik heb gekregen. 

Verder wil ik alle kinderen bedanken voor de mooie bos  bloemen die gezellig op tafel staat.  

 

Met vriendelijke groet,  

Juf Esther 

 

 

Sinterklaas 

Nog even en dan komt Sinterklaas weer in het land. Hij wil graag dat alle  kinderen van groep 5 

t/m 8 hem helpen met de cadeaus. Daarom gaan we in de  loop van volgende week lootjes 

trekken. Op 16 november krijgen de kinderen  een envelop met geld en begeleidende brief mee 

namens Sint. Wij hopen ook dit jaar weer op een mooie feestelijke dag.  

 

 

Even voorstellen: Juf Sharon 

Graag wil ik mij voorstellen als nieuwe stagiaire van SWS Op Wier.Ik ben Sharon Bareveld en ben 

derdejaars PABO student.Het komende schooljaar zal ik stage lopen op SWS Op Wier.Op dit 

moment ben ik bij groep 7/8 en vanaf januari zal ik bij groep 5/6 stage lopen. 

Ik kijk erg uit naar het komende schooljaar met de kinderen én de ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 1 en 2 

Herfst en lampions 

De laatste weken hebben we gewerkt aan onze lampions. Ze zijn allemaal erg mooi geworden! 

Vrijdag 10 november vieren we Sint Maarten op school. We hebben al een aantal liedjes geleerd. 

 

           

                                                    

 

Screening GGD voor kinderen uit groep 2 en 7 

Dinsdag 28 november komt Margreet Olinga van de GGD op school voor de screening van de 

kinderen van groep 2 en 7 . U krijgt als ouders/ verzorgers de vragenlijst via de mail. Voorheen was 

dat per brief. 

 

Nikkie Stam. 

Woensdag 8 november  neemt Nikkie afscheid van groep 2. Op woensdag kwam zij stage lopen en 

heeft gezellig met de kinderen geknutseld en gespeeld en verschillende klusjes gedaan. 

We bedanken haar voor de inzet! 

 

Boekenpret 

 

Een aantal weken zijn we bezig met dit project. Elke vrijdag mogen de kinderen een boekje kiezen 

uit de collectie van de bibliotheek. 

De kinderen vertellen dat ze het erg leuk vinden en dat de vaders en moeders vaak voorlezen. 

 

We leren de kinderen dat het boekje en de tas bij elkaar horen 

en dat er alleen een nieuw boekje gekozen kan worden als 

zowel de tas als het boekje op vrijdag aan de kapstok hangen. 

Leonie Duivenvoorde zorgt voor de uitleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

Vorige week vierde Fieneke haar verjaardag in de klas. De OR had samen met de kinderen 

verschillende verrassingen voorbereid. Alle kinderen hadden thuis prachtige bootjes geknutseld die 

aan een lange slinger waren bevestigd. Prachtig! U kunt de slinger bewonderen op het leerplein 

voor het raam. Een plantenbak gevuld met allerlei plantjes was ook een erg leuk cadeau.  De 

ochtend was verder gevuld met spelletjes en natuurlijk eten en drinken. Het was een erg gezellig 

verjaardagsfeest. 

 

VLL 

Deze week wordt de toetsen van Kern 2 afgenomen : letters en woorden op tempo lezen. Fijn dat 

veel kinderen ook thuis lezen en bezig zijn met de thuisversie van de software. 

 

Weektaak 

Vorige week is ook groep 3 begonnen met werken met de weektaak. Per dag is daar op 

aangegeven wat de kinderen moeten doen. Werk dat af is wordt aangekruisd. Het was even 

wennen maar de kinderen hebben er al goed mee gewerkt. 

 

Sint Maarten 

Vrijdag vieren we Sint Maarten op school. We zijn druk bezig met het oefenen van liedjes en de 

lampionnen zijn al af. Nog niet alle kinderen hebben een lichtje meegenomen. Graag morgen 

meenemen. 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 5 en 6 

Topo 

Twee weken geleden zijn we in groep 6 gestart met topografie. Dit jaar werken we met een nieuwe 

methode, waarbij we niet alleen de landen en plaatsen leren, maar waarbij we ook meer gaan 

leren over de gebieden zelf. Hoeveel inwoners hebben de steden? Wat zijn de hoogteverschillen 

tussen de steden? Er is dan ook niet elke week een topotoets. 

Afgelopen week was de eerste topotoets over de provincies en hoofdsteden. 

 

Afscheid leerling 

Een aantal weken terug hebben we afscheid genomen van Sven. Sven woont nu in Winsum en gaat 

naar de Tiggeldobbe. We wensen hem hier een fijne tijd toe. 

 

Mooie uitspraak 

Nadat de Blits toets is gemaakt, vertelt juf aan de leerlingen dat de toets wisselend is gemaakt. De 

ene leerling heeft zeer goed gescoord en de andere leerling een onvoldoende. De leerlingen krijgen 

individueel te horen wat ze hebben gescoord. Waarop 1 leerling reageert “ja maar juf, mijn 

onvoldoende is niet erg toch? Je weet wel dat ik het heel moeilijk vind!!” 

 
 

 

 


