
 

Nieuwsbrief 19 februari 2018 

Algemeen 

 

Workshop Boeddhisme: 

Afgelopen dinsdag kregen de kinderen een workshop van Douwe van den Berg. De workshop 

bestond uit verhalen over Boeddha en Bodhidharrma. De kinderen maakten op een speelse en 

actieve wijze kennis  met het Boeddhisme. Bij nieuws uit de groepen kunt u hierover meer lezen. 

Een paar kinderen hebben  over de workshop een stukje  geschreven. 

 

 

 

 
Dit jaar doet onze school weer mee aan de 

W4 Kangoeroewedstrijd! Deze landelijke 

wedstrijd, waarin leerlingen vanaf groep 3 

zich buigen over reken- en 

puzzelopdrachten, wordt gehouden op donderdag 15 maart. De leerkrachten hebben de kinderen 

kennis laten maken met de opdrachten van vorig jaar. Kinderen die het leuk vonden mochten zich 

opgeven, alleen of met een duo. Zij krijgen op 15 maart op school een uur de tijd om de 

opdrachten te maken. Vervolgens worden de antwoorden naar de organisatie gestuurd en 

ontvangen alle deelnemers een certificaat en een klein prijsje als aandenken. Landelijk worden de 

beste 20 leerlingen van groep 7 en 8 geselecteerd voor de SMART-finale op 21 juni in Science 

center Nemo te Amsterdam.  

Voor meer informatie en de opgaven van vorige  jaren: zie www.w4kangoeroe.nl 

 

Gezocht! 

Ouder die zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad van SWS Op Wier. 

De oudergeleding van de MR heeft na de zomervakantie 1 vacature. De MR is op zoek naar 

gemotiveerde ouders die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. 

Wat is een MR? 

In de medezeggenschapsraad (MR) spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en 

het onderwijs te maken hebben. Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit van het 

onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op een 

basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders. 

Welke bevoegdheden heeft een MR? 

Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

• die waarover de MR advies moet geven aan de schoolleiding; 

• die waarvoor instemming van de MR vereist is; 

• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

 

 

 



Wat vragen wij van u? 

• Interesse in schoolbeleid en schoolregels 

• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen 

• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar) 

• Een kritische én open houding 

Lijkt het u wat om de MR komen te versterken? 

Laat dit dan weten aan de voorzitter van de MR, Denny Drijfhout (telefoon 06-57709994 of mail 

d.drijfhout@wxs.nl). 

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Dat kan: u 

kunt Jeannette Vlonk of Denny Drijfhout aanspreken. 

 

 

Kalender: 

Eerste rapport mee 19 februari 
Oudercontactgesprekken 20 en 22 februari 
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 4 maart 

Schoolfotograaf 
Foto’s jongere broertjes en zusjes 

3 april 
3 april 08.15 uur 

 

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….. 

 

 

De website MEDIAOPVOEDING 

 

Deze website is volledig ingericht om op 

eenvoudige wijze antwoord te krijgen 

van deskundigen op al uw vragen rond kinderen en media. Er staan op de site al heel veel gestelde 

vragen en antwoorden, waar wellicht uw vraag ook bij staat. 

Maar u kunt natuurlijk uw eigen vraag stellen. Per leeftijdscategorie ( vanaf 0-3 jaar t/m 17-18 

jaar) wordt door deskundigen een overzicht gegeven van de belangrijkste  

ontwikkelingskenmerken van kinderen in de betreffende leeftijd: algemeen, wat ze zien of spelen, 

wat ze lezen, mediaontwikkeling, sociale media.  Ook staan er een aantal links vermeld naar zeer 

informatieve sites. 

 

Redactie ICT werkgroep 

 

 

 



  

Groep 1 en 2  

Thema 

Het thema vogels hebben we afgerond, de laatste dag hebben de kinderen van groep 2 met 

zelfgemaakte verrekijkers gespeurd naar de verschillende soorten die ze inmiddels al goed kunnen 

herkennen!  

 

  
 

Nieuw thema: “Dierentuin”       

 

Wie is er al eens in een dierentuin geweest? En wat heb je daar gezien? Deze vragen kwamen 

tijdens de inleiding van dit komende thema aan de orde.  

Veel kinderen konden hier over vertellen.  

Welk dier vind je mooi, gevaarlijk, grappig of lief?  

D.m.v. verhalen, liedjes, werkjes , spelletjes, presentaties e.d. gaan we hier mee aan de slag. 

 

De kinderen mogen spullen meenemen die betrekking hebben op dit onderwerp.\ 

 

Boekenpret 

Er wordt veel gebruik gemaakt van de boeken uitleen op school. 

De kinderen kunnen hun boek in de voorjaarsvakantie een week extra houden, ze hoeven niet voor 

de vakantie te worden ingeleverd. 

 

Voorlezen:  

De moeder van Cheylin komt af en toe op vrijdag voorlezen aan kleine groepjes kinderen. Een 

gezellig momentje !                                    

 

 

 

  

 

 

 

Opmerkelijke uitspraken:  

• net was ik een beetje misselijk en toen heb ik het weer in mijn buik geduwd. 

• wrijft over haar buik: mijn hart is bijna bevroren .. zo koud is het …. 

• Mijn handen zijn ijskoud..dan gaan mijn bloedvaten verstopt zitten, ik kom er maar niet aan.. 

• mijn handschoenen zijn weggevlogen… 

• weet je wat ik de dag achter nu gedaan heb.. ? 

• huilt. …… er zit een scheur in mijn keeltje…. 



 

Meenemen plastic tas: 

 

Af en toe worden er werkjes uitgedeeld. Het is  belangrijk dat de kinderen hiervoor permanent een 

plastic tas in hun fruittas hebben !! 

 

                                       Gymschoenen    

   

 

 

Het is belangrijk dat de kinderen zelfstandig hun gymschoenen aan en uit kunnen doen. Wij vragen 

of ouders hier bij de aanschaf van nieuwe schoenen rekening mee willen houden. 

 

Stagiere 

 

Pascalle Drijfhout loopt de komend tijd op woensdag een maatschappelijke stage  in de onderbouw. 

We wensen haar een goede tijd toe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

Afgelopen dinsdagochtend gaf Douwe van de Berg (oud-leerling van De Klief ) een workshop over 

het Boeddhisme. Hij vertelde over Boeddha , mediteren en Kung Fu. De kinderen waren onder de 

indruk van de oefeningen die Douwe in de klas liet zien. 

 

 

 

Museum 

Vorige maand zijn we naar het Openluchtmuseum in Warffum geweest. Hieronder nog een paar 

foto’s. 

 

 Koper poetsen 

Een klaslokaal ongeveer 100 jaar geleden 

 

Schoolreis 

Op dinsdag 26 juni gaan we op schoolreis naar dierenpark Aqua Zoo in Leeuwarden. Tegen die tijd 

krijgen de kinderen informatie mee over de schoolreis. 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 5 en 6 

Topo 

De kinderen van groep 6 zijn klaar met de 100 topo-toppers van heel Nederland. Vanaf nu gaan we 

inzoomen op de verschillende provincies. Afgelopen week zijn we gestart met Friesland, 

aanstaande vrijdag is de toets hiervan. Als het goed is, moet het leren hiervan makkelijker zijn, 

omdat het herhaling is van de afgelopen weken. 

 

Scoor een boek! 

Afgelopen week zijn we gestart met Scoor een boek. We hebben een filmpje gekeken van een 

topvoetballer van FC Groningen, waarin hij het startschot geeft voor dit project. De komende 

weken gaan we veel lezen en voor elk uitgelezen boek, mogen we een sticker op een groot 

voetbalveld plakken. Halverwege krijgen we weer een filmpje te zien en gaan we kijken hoeveel we 

al hebben gelezen. Uiteindelijk wordt dit project over 10 weken afgesloten op het echte sportveld 

met een leuke sportdag!  

Cash quiz 

Op vrijdag 16 maart doen de groepen 5/6 en 7/8 weer mee aan de cash quiz van de Rabobank. De 

lessen zijn inmiddels binnen en deze ochtend komt er iemand van de Rabobank om de lessen met 

ons te doen en de quizvragen te beantwoorden. 

Boeddhisme 

Afgelopen week hebben de kinderen een leuke workshop gevolgd over het Boeddhisme. Hieronder 

enkele foto’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijdrage kinderen groep 5 en 6 workshop Boeddhisme   

Budisme 

We hadden in de gymzaal een oefening en een verhaal over budisme de leraar was Douwe van der 

Berg hij vertelde een verhaal over Buda dat ging over mediteren en dat Buda dat aan andere 

mensen leerde en die mensen weer aan andere mensen en zo de hele tijd door. We gingen ook 

oefeningen doen zoals dieren nadoen op je hoofd staan en dan door naar een radslag en liggen 

met een stok op je voeten en dan moest je proberen om te draaien en dan moet je proberen dat 

die stok niet van je voeten afvalt en dat was best wel moeilijk. ik vertel ook nog even wat over dat 

verhaal te vertellen nou Buda die was altijd in een paleis en kreeg hij genoeg te eten en drinken hij 

was altijd in het paleis maar op zijn 33 34 of 35 e jaar ik weet niet meer hoe oud hij was toen ging 

hij het paleis uit en dat was mijn verhaal. 

Marije  

 

Boeddhisme  is heel moeilijk maar ook leuk  Douwe van den Berg heeft  ons boeddhisme  geleerd 

ik zou het zelf ook nog weleens willen doen.  

Joost Deelman 

 

Ik vond het heel erg leuk Douwe van den berg vertelde ons een verhaal over boeddhisme . er was 

een man die wou dat zijn zoon rijk werd. Dus zijn zoon moest naar een Kloster daar was veel eten. 

Na 35 jaar mocht hij naar buiten. Maar er was iemand ziek in het dorp en hij werd hij verdrietig en 

toen kwam hij er achter dat er ook vervelende dingen geburen  

Niels Olthoff   



 

Groep 7 en 8 

Rekenen 

We zijn met groep 7 deze week begonnen in het eerste blok van het tweede deel. We leren een 

deel te berekenen van iets. We gaan bezig met maten en gewichten en met kommagetallen in de 

vorm van afstanden. Groep 8 gaat bezig met het herhalen van de lesstof in thema’s, te beginnen 

met het thema getallen.  

Taal/spelling: 

Het thema Gouden Eeuw is inmiddels afgerond. De VOC-schepen die de kinderen in groepjes 

hebben gemaakt staan op het leerplein van groep 7/9 in de vitrinekast. Ook kunt u hier de 

linoleum drukwerken van de kinderen bewonderen.  

 Komende week gaan we in groep 7 de spellingscategorieën behandelen ‘ch’ en ‘cht’ en de 

beginstukken be-, ver- en ont-. In groep 8 gaan we ook met de beginstukken bezig en komen de 

moeilijke woorden met ‘th’ aan bod. Het dictee zal deze week op vrijdag zijn.  

Atelier 

Inmiddels zijn we in de bovenbouw alweer druk bezig met in de nieuwe ateliers. Er worden weer 

erg leuke werkstukken gecreëerd.  Op het leerplein van groep 7/8 staan de tipitenten die door de 

kinderen gemaakt zijn.  

Schoolvoetbal 

Woensdag 21 februari gaan we weer meedoen met het schoolvoetbaltoernooi in Leek.  De eerste 

wedstrijd begint om 13.15 uur. We spelen met 5 spelers in het veld verschillende wedstrijden van 

15 minuten. In totaal worden er 4 wedstrijden gespeeld. De laatste wedstrijd is om 15.15 uur 

afgelopen. We hopen op een geslaagd toernooi… 

Levo 

Groep 7/8 ging dinsdag 13 februari naar de gymzaal om iets over het boeddhisme te weten te 

komen. Douwe van de Berg kwam hierover vertellen. Hij vertelde een verhaal over de boeddha en 

daarna deden we kungfu oefeningen, zoals flexibele bewegingen en mediteren. De oefeningen zijn 

een manier om jezelf en je lichaam beter te leren kennen en ontwikkelen. 

Door Stefan, Sibren en Bram. 

 

 

 
 

 



 


