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Formatie 
Vandaag ontvangt u in een aparte brief de groepsverdeling voor komend schooljaar.  
 
Doorschuifmiddag  
Op maandag 17  juli is de zogenaamde doorschuifmiddag gepland. Alle leerlingen gaan dan kennismaken in 
hun nieuwe groep/klas en met de nieuwe leerkracht (en). Ook de nieuwe kleuters worden op 
maandagmiddag 17 juli uitgenodigd om op school te komen. Groep 8 gaat deze middag fietsen met juf 
Maria. 

 
Ouderraadleden gevraagd 
Aan het einde van dit schooljaar nemen 4 ouders afscheid van de Ouderraad. Voor het volgende schooljaar 
zijn we daarom op zoek naar nieuwe leden, met name vanuit de groepen 1 en 2.  De OR houdt zich bezig met 
het helpen en mee- organiseren van allerlei festiviteiten op school. Lijkt het u leuk om hierbij mee te helpen 
of heeft u vragen, dan kunt u zich bij Greta of Geeske melden. 

 
Musical groep 8 
Na een periode van intensief oefenen, komt het grote moment voor groep 8 steeds dichterbij.  Vrijdag 14 juli 
om 20.00 uur presenteren de leerlingen van groep 8 de musical voor ouders, grootouders, vrienden enz. 
Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend en bent u van harte welkom.  
Woensdag 12 juli speelt groep 8 de musical voor de kleuters. Op vrijdag 14 juli  vindt voor de overige groepen 
om 10.30 uur de generale repetitie plaats.  Belangstellenden die ’s avonds niet aanwezig kunnen zijn, zijn  

‘s ochtends van harte welkom. 
Na de musical blijven de leerlingen van groep 8 en hun ouders op school. Onder het 
genot van een hapje en een drankje kan iedereen nog even nagenieten van het 
optreden en vooruit kijken naar de toekomst. Hiervoor organiseren we een buffet. 
De leerlingen kunnen op een intekenlijst aangeven wat zij inbrengen voor het buffet. 
Het eindbuffet is alleen voor de leerlingen van groep 8 hun ouders en het team. 
Broertjes en zusjes en anderen zijn hierbij niet uitgenodigd, de avond eindigt om 
23.30 uur.  

 
Oproep ouders laatste schooldag. 
Vrijdag 21 juli is het de laatste schooldag. Graag willen wij op deze dag een vossenjacht houden en een 
knikkercircuit. Het lijkt ons leuk om dit in een thema te doen. Er is gekozen voor het thema: Jungle.  Groep 
7/8 van juf Catrien gaat verkleed.  
Een oproep aan u: Heeft u verkleedkleding heeft wat past bij het thema jungle? Dan zou groep 8 hiervan 
graag gebruik van maken. Verder willen wij u vragen om deze dag een groep van ca. 8 kinderen te 
begeleiden. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.  
 
Hieronder het schema van deze dag: 
 
08.30 uur tot 09.00 uur verzamelen in de eigen klas. 
09.00 uur tot 11.15 uur speurtocht/ activiteiten op het plein. 
11.15 uur tot 11.30 uur verzamelen eigen klas. 
11.30 uur tot 11.35 uur afscheid  leerkracht(en) 
11.35 uur tot 12.55 uur afscheid groep 8. 

Vanaf 11.30 uur komen alle leerlingen in de kuil en nemen we afscheid van een 
geweldige groep 8: Dyon, Iris,Niels, Thomas, Denise, Jasmine, Shannon, Evelien, 
Arjen, Chianna, Lieke, Willem en Renée. Na 8 jaren OBS De 9 Wieken gaan deze 
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kanjers hun vleugels uitslaan en gaan onze leerlingen op zoek naar nieuwe kansen, ontwikkelingen en 
ontmoetingen. We wensen jullie allemaal heel veel geluk en succes toe en hopen jullie nog eens terug te zien 
bij ons op school.  Om 11.50 uur verlaten de leerlingen van groep 8 via de rode loper de school. Alle 
leerlingen vormen hierbij een erehaag.  

 Om 12.00 uur verlaten de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 via hun eigen uitgang de school om aan 
een welverdiende vakantie te kunnen beginnen. 

Waarom vakantielezen 

Kinderen oefenen hun leesvaardigheid gedurende het schooljaar, maar tijdens de zomervakantie wordt er 
vaak maar weinig gelezen. En als het lezen twee maanden stilstaat dan kan dat leiden tot een achteruitgang 
van de leesvaardigheid op technisch en begrijpend leesniveau, de ‘zomerdip’. Vooral de beginnende lezers 
uit groep 3 laten na de zomervakantie een terugval zien. De Bibliotheek wil graag samen met de school het 
initiatief nemen om de zomerdip te voorkomen. Het project Vakantielezen is hier specifiek voor bedoeld. 
 
 Vakantielezen in het kort 
In het kort komt Vakantielezen erop neer dat de groep vlak voor het begin van de zomervakantie de 
Bibliotheek bezoekt. Ze zoeken allemaal twee boeken uit, die ze mogen lenen. Ook krijgen de kinderen het 
Zomertopboek en de leesbingo mee. Ze moeten zelf hun bibliotheekboeken weer inleveren en kunnen 
natuurlijk ook weer nieuwe meenemen.  
In de Bibliotheek richten we in de zomervakantie een ‘Vakantielezen’-tafel in. 
 
 Ouderbetrokkenheid 

Vakantielezen daagt kinderen op een leuke manier uit om ook in de grote vakantie te lezen. 
Ouderbetrokkenheid is hierbij natuurlijk essentieel. Niet alleen omdat ouders en kinderen de Bibliotheek 
samen bezoeken, maar juist ook omdat ze in de vakantie samen moeten oefenen met lezen. Ouders wijzen 
we er daarom op dat de zomerdip vooral bij beginnende lezers en bij kinderen die moeite hebben met lezen, 
kan leiden tot achterstand. Maar we wijzen hen er vooral op dat voorlezen en samen lezen erg leuk is om te 
doen, ook in de vakantie.  
Daarom mogen er zo veel mogelijk ouders mee komen naar het bezoek in de Bibliotheek. 

Vakantierooster 2017-2018 

Eerste schooldag maandag 4 september 2017 

Herfstvakantie  zaterdag 21 oktober 2017 t/m zondag 29 oktober 2017 

Kerstvakantie zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie zaterdag 24 februari 2018 t/m zondag 4 maart 2018 

Goede vrijdag  vrijdag 30 maart 2018 

Paasmaandag  maandag 2 april 2018 

Margedag L&E breed woensdag 11-april 2018 

Margedag De 9 Wieken Maandag 18 juni 2018 

Meivakantie  zaterdag 28 april 2018 t/m zondag 13 mei 2018 

Koningsdag Valt in de meivakantie 

Bevrijdingsdag Valt in de meivakantie 

Hemelvaartsdag Valt in de meivakantie 

Pinkstermaandag maandag 21 mei 2018 

Zomervakantie zaterdag 21 juli 2018 t/m zondag 2 september 2018 

 



 

 

 

 

 

 
Leerlingenraad 2016-2016 
Op 27 juni hadden we de laatste leerlingenraad. Aan tafel zaten: Esther, 
Hannah, Jelte, Lars, Arjen, Denise, Tesse en Serge. Het was volgens de 
leerlingenraad een goed jaar. Er is over allerlei onderwerpen gepraat en 
er zijn ideeën met elkaar gedeeld. Natuurlijk  kon iedereen zijn of haar 
mening geven. Dat biologie is veranderd vinden de kinderen erg fijn. 
Ook geven de leerlingen aan dat er behoefte is om ook af en toe naar 
buiten te willen, in de natuur. De raad  vindt het belangrijk dat school 
aandacht blijft houden voor het pestgedrag. Dat zijn mooie dingen waar 
kinderen over praten. Door de gesprekken helpen de leerlingen school 
en dat is fijn. Dat er taakspel  wordt gespeeld is best handig. De groep kan dan beter werken en je wordt 
beloond als het goed gaat. Ten slotte geven de kinderen aan dat de Kerstviering in de kerk leuk was, maar 
het knusse in het donker met die lichtjes werd toch wel gemist enzo. Dit jaar verlaat uit iedere groep één 
leerling de leerlingenraad, zodat we verder kunnen met een deel ervaren en onervaren leden. Uit iedere 
groep wordt binnekort een nieuwe kandidaat gekozen. De kandidaat neemt voor twee jaren zitting in de 
raad. Arjen en Denise gaan naar het voortgezet onderwijs en verlaten automatisch de leerlingenraad.  

 

Beste ouders en/of verzorgers, 
Bij deze een kleine update van waar we met de MR over gesproken hebben de laatste maanden en waar we 
ons op gaan richten in het nieuwe schooljaar. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn terugkerende 
zaken zoals o.a. formatie en begroting. Ook hebben we gesproken over hoe wij  in de nieuwe 
samenstelling invulling willen geven aan onze OR rol. Mocht je geïnteresseerd zijn kun je hier meer over 
lezen op de website van De 9 Wieken. Hier volgt de link: 
http://www.de9wieken.nl/pagina/252281/Medezeggenschapsraad 
 
De agenda en de notulen van de MR vergaderingen zijn te vinden onder het kopje 'Ouders'. 
We hebben een start gemaakt om de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te bespreken. In het nieuwe 
schooljaar gaan we hiermee verder. Hierover horen jullie later meer zodat we daar dan met elkaar mee aan 
de slag kunnen.  Daarnaast gaan we meedenken en advies geven over de visie en koersbepaling van de 
9Wieken. Mocht je ten aanzien van bovenstaande onderwerpen vragen, advies of overige inbreng hebben 
dan horen we dat graag. Voel je van harte uitgenodigd om dit met ons als ouders (Silvia, Ilona en Jeroen) of 
een leerkracht (Geeske, Marjan en Catrien) te bespreken of mail ons op de9wieken.mr@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR de 9Wieken,  
Silvia, Ilona en Jeroen. 
 
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….. 

Safe met social media, ook in de vakantie… 

Bijna zomervakantie !! Veel vrije tijd, lekker buiten spelen 
maar ongetwijfeld ook veel online zijn. 

http://www.de9wieken.nl/pagina/252281/Medezeggenschapsraad
mailto:de9wieken.mr@gmail.com


 

 

 

 

 

Om ook online de vrije tijd  “safe” door te brengen, deze miniposter voor u en uw kinderen. 

Tip: sla de afbeelding op, print de miniposter en bedenk samen met uw kind(eren) een handige plek om met 
“safebook” mediawijs de vakantie in te gaan. 

Wij wensen u een fijne en veilige zomervakantie ! 
Redactie ICT-werkgroep Lauwers & Eems 

 

Bedankt  

Graag wil het team van De 9 Wieken van de gelegenheid gebruik maken allen die dit schooljaar tot een 
succes hebben gemaakt en die deze laatste drukke weken meehelpen, van harte te bedanken. Graag doen 
we ook in het nieuwe schooljaar weer een beroep op u. Hierbij nodigen we tevens alle ouders uit, mede 
namens de ouderraad, om op  maandag 4 september in de Kuil ‘s morgens met een kopje koffie of thee het 
schooljaar te openen. Mede namens het team wens ik u alvast een zonovergoten vakantie toe. 

Juli  2017 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
3 4 5 6 7 8 9 

10 

Spreekavond 

11 12 

Musical 
voor de 
kleuters 

Laatste 
plusklas 

13 

Groep 3  
naar de 
bibliotheek 

14 

Musical 
generale 

Musical 20.00 
uur 

 

15 16 

17 

Doordraaien 
groepen 

18 19 20 21 

Laatste 
schooldag 

 

22 23 

3 september gaan we weer naar school.   

Een fijne vakantie allemaal, Team OBS De 9 Wieken 


