
 

Nieuwsbrief 11 december 2017 

Algemeen 

Laatste nieuwsbrief dit jaar: 
En zo vliegt de tijd voorbij. Sinterklaas is weer terug naar Spanje en op school wordt  alweer druk 

aan het Kerstprogramma gewerkt. Voor dit jaar is dit de laatste nieuwsbrief.  
 
Ook dit jaar willen wij alle ouders bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, voor hun 
betrokkenheid bij de school en voor de hulp op welke wijze dan ook gegeven. 
 
Namens het hele team van SWS Op Wier wensen wij u alvast hele fijne feestdagen toe en we zien 
iedereen graag terug in 2018! 

 

 
 

Kerst: 

Op dinsdag 19 december luisteren  alle kinderen tijdens de levoles naar een Kerstverhaal ( in de 

christelijke levo les over de geboorte van Jezus , in de openbare levoles wordt een ander passend 

verhaal voorgelezen ). 

Op woensdag 20 december organiseren we een Kerstdiner in de klas van uw kind. Het is de 

bedoeling dat elke ouder daarvoor een gerecht maakt. We verwachten de kinderen om 17.00 uur 

op school, natuurlijk in feestelijke kleding. Om 17.45 uur brengen alle kinderen in de 

gemeenschappelijke ruimte kerstliederen ten gehore.  

Organisatie: 

Hapjes: 

Bij  elk lokaal hangt vanaf woensdag 13 december een lijst met daarop de gerechten die de 

kinderen graag willen eten tijdens het Kerstdiner. 

U  kunt op die lijst aangeven welk gerecht u wilt maken. Heeft u twee kinderen in een groep, dan 

maakt u twee gerechtjes. Aangezien iedereen wat meeneemt kunt u denken aan een portie voor 4 

a 5 kinderen. 
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Buffet klaarzetten: 

Op woensdag 20 december kunt u uw gerecht tussen 16.45 en uiterlijk 17.00u  in de klas van uw 

kind brengen. Per groep ontstaat er dan een  buffet met allerlei lekkere hapjes. 

Kerstdiner: 

De kinderen nemen deze avond zelf een bord, beker en bestek  (voorzien van naam ) mee in een 

plastic tas. Na de Kerstmaaltijd  kunnen de vuile spullen hierin weer mee naar huis worden 

genomen. in mee. We starten het diner om 17.00 uur 

Ontmoeting: 

Als ouder bent u van harte uitgenodigd om, terwijl de kinderen eten in hun klassen , elkaar te 

ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimte. De OR zorgt voor een drankje. Vindt u het leuk om 

bij dat drankje een hapje te eten, schroomt u dan niet om hier zelf iets voor mee te nemen. Als 

iedereen wat meeneemt ontstaat er, net als in de klas van uw kind, een lekker buffet. Zo kunt u 

dan onder het genot van een hapje en een drankje even gezellig samenzijn . 

Afsluiting 

Rond 17.45 uur zingen de kinderen een aantal Kerstliedjes in de gemeenschappelijke ruimte 

waarna u gezamenlijk met hen weer huiswaarts kunt gaan. 

 

Kamp: 

Op 16 november is een aantal ouders samen met de groepsleerkracht (7/8) en de directeur in  

gesprek gegaan over Kamp. We hebben gezocht naar een mogelijkheid om in de toekomst toch 

jaarlijks op kamp te gaan. Aan het einde van dit gesprek  zijn een paar afspraken gemaakt 

waardoor het gelukt is om het Kamp jaarlijks te laten doorgaan. Hier zijn we heel blij mee! 

 Een paar ouders hebben de taak op zich genomen om samen met de groepsleerkracht het kamp te 

organiseren, waardoor de werkdruk voor de leerkracht verlicht wordt. De bedoeling is dat er 

voortaan twee leerkrachten meegaan op kamp zodat de werkzaamheden verdeeld kunnen worden.  

 Om de kosten te drukken gaan we de komende maanden op zoek naar oplossingen. Er bestaan 

verschillende ideeën die we de komende periode gaan uitwerken. 

 Ook hebben we gesproken over de tijd waarin het kamp wordt georganiseerd. Om meerdere 

redenen, zoals groepsbinding aan het begin van een schooljaar, de musical aan het einde van het 

schooljaar en het afscheid van groep 8,  is besloten om  het kamp ieder schooljaar in september te 

laten plaatsvinden. 

Dat heeft voor dit schooljaar als consequentie dat het kamp wordt georganiseerd van maandag 4 

t/m woensdag 6 juni.  Daarna zal in september 2018 weer kamp zijn voor de nieuwe groep 7/8.  

 

Oproep hulp bij stilte- en rustruimte: 

Zoals u weet hebben wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een continurooster. Kinderen 

mogen  na de lunch gebruik maken van de stilte- en rustruimte. 

 We zijn op zoek naar mensen die een of meerdere keren in de week kinderen willen begeleiden in 

de stilte- en rustruimte. Mocht u willen meedraaien tussen 12.10 en 12.30 uur dan kunt u contact 

opnemen met Rijanne Spoelman. Mocht u meer willen weten over de stilte- en rustruimte dan kunt 

u natuurlijk altijd langskomen met uw vragen. 

 

 

 

 

 



Kalender: 

Staking leerkrachten 12 december 

Kerstviering 20 december (17.00 – 18.30 uur) 

Alle leerlingen ’s middags vrij (12.00 uur) 22 december 

Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 

Margedag 12 februari 

Eerste rapport mee 19 februari 

Oudercontactgesprekken 20 en 22 februari 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 4 maart 

 

 

 
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….. 
 
 

Creatief met de app Quiver: breng een kleurplaat tot leven 
 
 
Wilt u in de vakantie samen met uw kind(eren) eigentijdse nieuwjaarswensen 
maken ?  
Dan is de app Quiver iets voor u!   

 
Kort gezegd: Door het kleuren van een kleurplaat via de app Quiver kunt u met de app de 
kleurplaat tot leven brengen. De app is gratis en beschikbaar voor iPad , iPhone, Android tablet of 
phone. 
Vanaf de site http://www.quivervision.com  zijn nog meer kleurplaten te vinden voor deze app. 
Via het menu op de tablet kun u van het verrassende effect een filmpje maken en delen met uw 
familie en vrienden via What’s app of Facebook ,Instagram etc. 

Bovenstaande is een voorbeeld van Augmented Reality : aan wat u ziet wordt ( via  de app) een 
virtuele laag toegevoegd en geeft verrassende effecten. 
 
Stappen: 

1. Download de app QUIVER 

2. Klik na het openen van de app op het icoon met het boekje 
3. Kies een kleurplaat en print die  ( in het mapje quiver starter is de 

kleurplaat met de vuurpijlen te vinden). Kleuren maar! 
4. Open nu de app opnieuw en klik op het icoontje met de vlinder 

5. Blijf boven de app hangen met de tablet, je ziet eerst een rood, 
daarna een groen scherm verschijnen (soms duurt dit eventjes 
om te laden) 

6. Klik via het touchscreen op de onderdelen van de kleurplaat !! 

https://www.youtube.com/watch?v=dbAlcv9xxJQ   ( korte uitleg en 

voorbeeld) 

Wij wensen u een hele fijne, creatieve kerstvakantie en een fantastisch 2017 !! 

Redactie ICT-werkgroep L&E 

 

 
 
 

http://www.quivervision.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dbAlcv9xxJQ


DRINGENDE OPROEP 

 
 
Omdat we volgend jaar graag weer een Kinderspelweek willen organiseren zijn we dringend op 
zoek naar nieuwe bestuursleden.  
Lijkt het je leuk om iets voor de kinderen te organiseren meld je dan aan bij de Kinderspelweek. 
We vergaderen een aantal keer per jaar en als bestuur maak je het programma voor de spelweek 
en bereid je deze voor. Als bestuurslid moet je in principe tijdens de Kinderspelweek aanwezig zijn.   

 
Kent u mensen die niet verbonden zijn aan school, maar die het leuk vinden om voor de kinderen 
wat te organiseren, zijn ook van harte welkom.  
 
De planning is om in de eerste week van de schoolvakantie de Kinderspelweek te organiseren. Dit 
is in week 30 op 23, 24 en 25 juli. 

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 06 - 10 79 0000  Petra Raven.  
 
Met vriendelijke groet, 

Bestuur Kinderspelweek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Groep 1 en 2  

 

Kerst 

Na een gezellig Sinterklaasfeest bereiden we ons nu voor op het kerstfeest. 

De kerstboom staat alweer op het leerplein en we knutselen allerlei werkstukjes zodat  het er  

 gezellig uitziet. 

l .                     

 

Samen met groep 3 en 4  oefenen we een lied dat we gaan zingen tijdens het kerstfeest op school. 

Dat kunnen de ouders tijdens het kersfeest, donderdag 20 december op school beluisteren. 

Elders in deze nieuwsbrief kunt u meer informatie lezen over het kerstfeest op school. 

 

Meenemen:  

Voor het kerstdiner hebben we lichtjes nodig. Onze vraag is, of de kinderen i.v.m. de veiligheid, 1 

of meer led-waxinelichtjes mee kunnen nemen zodat we de ruimtes gezellig kunnen maken. 

                              
Handig is om er met stift de naam op te zetten zodat ze ook weer mee terug genomen kunnen 

worden. 

 

Boekenpret 

 

Inmiddels zijn er al veel boeken geleend en gelezen. Vrijdag 21 december nemen we alle 

uitgeleende boeken in en gaan we na de kerstvakantie opnieuw met de uitleen beginnen. 

Wilt u er voor zorgen dat het  boek van uw kind dan weer op school is?  

Leonie Duivenvoorde houdt de lijst bij. Als er vragen zijn dan kunt u bij haar terecht. 
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Groep 3 en 4 

Sinterklaas 

Vorige week hebben we veel geknutseld en gezongen over Sinterklaas. Op dinsdagmiddag was er 

een Sinterklaascircuit in de klas. In groepjes deden we binnen een uur verschillende activiteiten 

zoals: pepernootpiramide , Pietengezicht knutselen en  taal/lees spelletjes. Het was een gezellige 

middag. 

       

 

Alles in 1 

In groep 4 starten we na de Kerstvakantie met het tweede projectboek : de kinderen maken kennis 

met gewoonten en gebruiken in andere landen. Aan bod komen o.a. eten en drinken , muziek en 

dans, wonen en spelen en kleren en feesten. Via lessen technisch -/ begrijpend lezen , spelling , 

muziek en handvaardigheid leren de kinderen dat er op allerlei gebied verschillen zijn tussen 

gewoonten en gebruiken in allerlei landen . 

 

 

             

 

VLL 

In groep 3 is de herfstsignalering na Kern 3 afgenomen. Bijna alle kinderen hebben op het niveau 

voldoende tot goed gescoord. Vorige week zijn we met Kern 4 begonnen waarin de volgende letters 

worden geleerd : w , o , a , u , en j. Fijn dat verschillende kinderen ook thuis oefenen met de 

software van VLL. In de bibliotheek kan uw kind (gratis) boekjes lenen waarop het niveau (M3) 

wordt aangegeven. 

 



Groep 5 en 6 

Afscheid leerlingen 

Na de Kerstvakantie nemen wij afscheid van 2 leerlingen uit onze klas. Rowan zal na de vakantie 
naar de Tiggeldobbe in Winsum gaan. Levi gaat na de vakantie naar de Bladergroenschool in 
Groningen. Wij wensen beide jongens een fijne schooltijd toe op hun nieuwe school. 

 

Verjaardag juf 

Op vrijdag 12 januari viert juf Karina haar verjaardag in de klas. De kinderen mogen deze dag 

verkleed op school komen. 

 

Terugblik Sinterklaas 

Afgelopen week hebben we het Sinterklaasfeest gevierd op school. De leerlingen van groep 5/ 6 

hadden lootjes getrokken en voor elkaar een cadeautje gekocht. Deze cadeautjes waren verpakt in 

mooie surprises en voorzien van een leuk gedicht. 

Het was een gezellige dag! 

 

 

 

 

 



 

Groep 7 en 8 

 

 

Afgelopen dinsdag hebben we Sinterklaas gevierd in de klas. Alle kinderen hadden weer enorm hun 

best gedaan op de surprises en de gedichten. Super hoor, complimenten! We hebben dan ook een 

erg gezellige dag gehad. Ook Sinterklaas kwam nog even langs en had zijn grote boek bij zich 

waarin van alle kinderen wat stond. Inmiddels gaan we alweer richting kerst. En hangen de eerst 

kerst-knutsels alweer in de klas. Volgende woensdag gaan we in de klas gezellig samen eten. De 

lijsten voor het eten komen deze week weer op de deuren te hangen.  

Rekenen 

Deze week ronden we blok 3 alweer af. Er wordt getoetst en we herhalen nog wat van de stof. 

Zoals het op schaal berekenen en verschillende bewerkingen met breuken.  

Spelling 

We bereiden ons voor op de komende toetsen en herhalen de spellingregels. We oefenen met de 

woorden d.m.v. korte dictees en natuurlijk kan er nog steeds worden geoefend op bloon.  

Project 

In de klas werken we over het project Afrika en Azië. Komende week is er een topo toets over 

Afrika. Verder lezen we verhalen, kijken filmpjes, horen muziek en leren zo veel over dit gebied. 

We leerden wat wadi’s zijn, mamba’s over het tropisch regenwoud en de woestijn. Hoe de mensen 

leven, verschillende stammen en gebruiken. We houden hierbij ook presentaties. 

 

 

 


