
 
 
 
 
 

  

   

 

 
Fijne start 
4 september is de school weer van start gegaan. De leerlingen hebben samen met de leerkrachten 
een toost gebracht op het nieuwe schooljaar. Fantastisch om zo te mogen beginnen met al die 
enthousiaste kinderen. Alle leerlingen ontvingen een gelukspoppetje voor een gelukkig en leerzaam 
schooljaar.  
Inmiddels heeft u een kijkje in de klassen kunnen nemen, zodat een beeld heeft waar uw kind zit en 
waaraan zoal wordt gewerkt. De ouders van groep 8 hebben inmiddels de nodige informatie 
ontvangen over de gang van zaken in de bovenbouw. Het laatste jaar van de basisschool. 

 
 
Afspraken plein - inloop 
Op scholen hanteren we onze kapstokregels; Voor groot en klein willen we aardig zijn, we zorgen 
goed voor onze spullen en de school is een wandelgebied. Door ons te houden aan de afspraken 
zorgen we voor een veilig en fijn schoolklimaat. We kijken samen met de kinderen welk gedrag er bij 
welke regel hoort.  
Op het schoolplein spelen de leerlingen op meerdere gedeelten van het schoolplein. De kleuters op 
hun eigen plein, groep 3-4-5 voor de school en de groepen 6-7-8 spelen naast en achter het lokaal 
van groep 7. 
De schooldeuren gaan ’s ochtends open om 8.15 uur en ’s middags om 13.00 uur. Indien de 
leerkracht van uw kind pleindienst heeft, is de klas gesloten en spelen de leerlingen buiten. Om 8.30 
uur en 13.15 uur starten de lessen. Heeft u vragen voor de leerkracht die meer tijd vragen, dan wordt 
u vriendelijk verzocht een afspraak te maken na schooltijd. De leerkracht heeft dan tijd voor u.  
 
Ouderbijdrage 
Op onze school streven wij ernaar, om voor u de kosten zo laag mogelijk te houden. Op het moment 
van schrijven betaalt u  bij ons voor de ouderbijdrage  €17,50 per kind. Deze ouderbijdrage is 
vrijwillig, maar wij willen u er toch met klem op wijzen dat wij zonder deze bijdrage vele geplande 
activiteiten niet kunnen organiseren. Met name Sinterklaas en Kerst kunnen beslist niet zonder uw 
bijdrage.                        
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 17,50 per kind en u kunt deze overmaken op rekeningnummer 
NL87RABO01554.97.928 OR OBS DE 9 WIEKEN o.v.v. naam en groep kind(eren) en code 8060.  
Wilt u dit bedrag voor 30 oktober overmaken? Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking. 
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Oktobermaand Kindermaand 
In 2017 is er opnieuw een Oktobermaand Kindermaand! Kinderen in Drenthe, Groningen en Friesland 
weer meedoen aan workshops, spannende speurtochten en heel veel voorstellingen bezoeken. 
Op de website vindt u meer informatie: http://www.kindermaand.nl/kindermaand 
 
 

 
Verkeersouders 
Dit schooljaar zijn er 4  verkeersouders actief voor onze school. Samen veilig verkeer Nederland 
houden Audrey Leugs, Angelique Vissers, Anjelina Poel en Marjolein Koenens zich bezig met  een 
veilige schoolroute. Wij zijn in gesprek met VNN en de gemeente Winsum om te kijken naar de 
knelpunten en de mogelijke oplossingen in en rond de school. Maar ook de route van huis naar 
school wordt hierin meegenomen. 
Veel van onze leerlingen komen te voet of met de fiets naar school. Dat is geweldig! De ouders die de 
kinderen met de auto brengen, doen dat prima. Het parkeren van de auto’s gebeurt op de 
parkeerplaats bij het station. Op deze wijze blijft de straat vrij voor het overige verkeer en blijft het 
overzichtelijk voor de leerlingen 
Veiligheid vinden wij en u ook, voor onze kinderen ontzettend belangrijk. Vandaar dat wij opnieuw 
na de herfstvakantie “als Lichtbrigade” een fietsverlichtingscheck uit gaan voeren. 
 
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 
 
 
Jaarkaart / Informatiekaart 
Volgende week ontvangt u de jaarkaart van de school met alle gegevens betreffende de OR-, de MR leden, het 
LOT team, de geplande activiteiten gedurende dit schooljaar. Het is prettig om nu al te weten wanneer u 
aanwezig wilt zijn op school. Het mogelijk dat er activiteiten worden toegevoegd die op dit moment nog niet 
gepland zijn.  
 

http://www.kindermaand.nl/kindermaand


 
 
 
 
 
 
B Fit 
Voorstellen: 
Mijn naam is Janet Toonder, ik ben 25 jaar en woonachtig in Groningen.  
In juli 2014 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Sportgezondheid en 
Management aan de Hanzehogeschool te Groningen.  
Vanaf november 2016 ben ik in dienst van Huis voor de Sport te Groningen en 
heb ik het B-fit project in Zoutkamp toegewezen gekregen. Komend jaar ga ik 
ook het B-fit programma op de 9 Wieken en de Tiggeldobbe uitvoeren. Ik heb 
het project in Winsum overgenomen van Annemiek van Dijk.  
Het B-fit project is gericht op het verwerven en behouden van een gezonde en 
actieve leefstijl en wordt aangeboden via het basisonderwijs.  
 
Activiteiten komend jaar:  
Samen met de school zijn de volgende activiteiten bedacht die komend schooljaar uitgevoerd gaan worden 
vanuit het B-fit project.  

- Energizers » Korte activiteiten (spel, dans etc.) van ongeveer 5 minuten die tijdens de reguliere lessen 
worden uitgevoerd om vervolgens weer de volledige aandacht bij de les te hebben.  

- Sport oriëntatie programma » sportverenigingen geven workshops tijdens de gymlessen. 
Deze activiteit wordt voor zowel groep 1 en 2 als groep 3 tot en met 8 uitgevoerd.  

- Pleinspelen » Er worden spelkaarten gemaakt en de leerlingen van groep 7 en 8 gaan de pleinspelen 
verzorgen.  

- Nijntje beweegdiploma » dit is een beweegdiploma speciaal voor groep 1 en 2.  
 
Mochten jullie vragen of ideeën hebben, dan hoor ik dat graag.  
We gaan er een leuk jaar van maken!  
 
Oproep zingen in de kuil 
De 9 wieken staat bekend om het zingen in de kuil tijdens de feesten van Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. 
Wij zouden dit graag voort willen zetten met ouder(s) die het leuk vinden om ons daarbij te ondersteunen. Het 
begeleiden van liedjes, het voorzingen van de liedjes. Indien u geïnteresseerd bent kunt u dit mailen naar Maria 
Luimstra obsde9wieken@lauwerseneems.nl . Graag met uw voorkeur voor de keuze van 
de viering waarbij u ingezet wilt/ kunt worden.  
 
Boekenpret 
De leerlingen van groep 1-2 starten binnenkort met het project “boekenpret”. Iedere 
week wordt er een boek gekozen om mee naar huis te nemen en samen te lezen. Dit in 
het kader van leespromotie. De ouders van de deelnemende groepen hebben hierover 
een brief gekregen. 
 
Zpannend Zernike…leuke excursie 
Het weekend van 14-15 oktober staat in het teken van wetenschap en techniek. Onder de noemer 'Zpannend 
Zernike' is er op deze dagen van alles te beleven in Groningen. Op zaterdag in de binnenstad van Groningen, op 
zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, er zijn demonstraties, je kunt praten met echte 
wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. Toegang is overal gratis. Wellicht kunt u het 
evenement delen met de ouders en kinderen van uw school, bijvoorbeeld door het in uw nieuwbrief te 
vermelden. Het hele programma is te vinden op: http://www.zpannendzernike.nl/   
 
Leerlingenraad 

Op 3 oktober vindt de eerste leerlingenraadvergadering plaats van dit 
schooljaar. De raad bestaat dit jaar uit de volgende leerlingen: Janneke Dekker, 
Victor van der Cruyssen, Marloes Steentjes, Hannah Olthof, Tesse Hulsinga, Zara 
van der Meulen, Lars Werkman, Esther Stoepker en Wessel Boer 
In de volgende nieuwswiek leest u over welke onderwerpen de raad zich het 
komende jaar wil bezig houden. 
De volgende vergadering staat gepland op 21 november. 
 

 

mailto:obsde9wieken@lauwerseneems.nl
http://wknn.nl/index.php?subid=8833&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=41&mailid=81


 
 
 
 
 

OKTOBER 2017 
Week 
Nr. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

40 2 

Leerlingenraad 
 

3 

Begin 
kinderboeken 

Week  
4 5 6 7 

 
 
 

8 

41 

Schrijfster 
Myriam 

Roelandt 
 9 

Theater Joan 
“Een beetje 

vreemd” 
10 

Scholing 
Kurzweil 

 
11 12 

Boekenmarkt 
Gr 5t/m8 

14.00-15.00 
uur 
13 14 

 
 
 

15 

42 16 

 
Studiemiddag 

Team 
Leerlingen om 
12.00 uur vrij 

17 18 19 20 21 
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43 

Herfstvakantie 
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Herfstvakantie 
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Herfstvakantie 
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Herfstvakantie 
 

23 

Herfstvakantie 
 

23 28 
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44 30 31 

Voorstelling gr 
6-7-8 

“Chocoholic” 
(Fairtrade) 

1 2 3 4 
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