
 
 
 

Nieuwe leerling 
In januari is Selien Radema vier jaar geworden. Selien zit in groep 1-2A. We wensen Selien een hele 
leuke en leerzame tijd op onze school. 

Open dag 
Dinsdag 13 maart is er weer een ‘Open middag’ voor ouders om hun kinderen bij ons aan te melden. 
Ouders kunnen bij ons binnenlopen van 13.30 tot 17.30 uur en zich laten voorlichten en de school 
bekijken. Ook kan er vooraf een informatiepakket opgevraagd worden. 
Ouders die al het besluit hebben genomen om hun kind naar onze school te laten gaan, hoeven niet 
te wachten tot de open dag. Zij kunnen Maria Luimstra, onze schoolleider of bij de 
kleuterleerkrachten een inschrijfformulier krijgen. Dit formulier is ook te downloaden via onze site. 
Kinderen die vóór 1 oktober 4 jaar worden mogen direct na de zomervakantie al naar school! 

Afmelden leerlingen 
We verzoeken u, indien uw kind ziek is, dit telefonisch voor schooltijd door te geven. Om half negen 
starten de lessen. Mocht uw kind niet aanwezig zijn dan controleren we of uw kind telefonisch is 
afgemeld. Mocht dat niet het geval zijn dan nemen we altijd contact op met u om te controleren of 
er misschien onderweg iets is gebeurd of dat u mogelijk vergeten bent te melden dat uw kind ziek is. 

Rapporten mee op 12 februari / gesprekken 19 – 20 februari 
Op maandag 19 februari en dinsdag 20 februari vinden de rapportgesprekken plaats. U ontvangt 
hiervoor mogelijk een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind(eren) gelijktijdig met het 
rapport. Het kan ook zijn dat u een gesprek wenst met de leerkracht van uw kind, dit kunt u t.z.t. 
aangeven. De leerlingen van groep 8 hebben deze week gesprekken met Carien de Boer i.v.m. de 
open dagen die door de kinderen en hun ouders worden bezocht. 
 
Mocht u naast de rapportgesprekken in gesprek willen met de leerkracht van uw kind, dan vragen wij 
u vriendelijke na schooltijd een afspraak te maken. ’s Ochtends is het lastig voor de leerkracht 
afspraken te maken omdat de leerkracht alle aandacht voor de aanvang van de lessen aan de leerling 
willen besteden. 

Voorleeswedstrijd 
Isa van der Meulen vertegenwoordigt onze school tijdens de regionale 
voorronde van de Nationale voorleeswedstrijd. 
Op 21 februari vindt deze voorronde plaats bij ons op school. 
We wensen Isa hierbij heel veel succes! U bent van harte welkom. 
Kijk ook eens op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl om meer te 
weten te komen over deze wedstrijd. 

Circusproject 6 maart 2018 HULPOUDERS gevraagd 
De dinsdag na de voorjaarsvakantie staat in het teken van het circus. Onder leiding van onze B-fit 
coach Janet Toonder biedt circusschool Santelli de leerlingen de gehele dag circusacts aan. Aan het 
einde van de dag wordt een circusvoorstelling gepresenteerd die zeer de moeite waard zal zijn. De 
circusgroep houdt zich hiermee bezig en zal u spoedig informeren. Gedurende de workshop worden 
nog 10 hulpouders gevraagd. U kunt zich melden bij de leerkracht van uw kind, maar aanmelden per 
mail is ook mogelijk. Obsde9wieken@lauwerseneems.nl  
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Ouderbijdrage 2017 – 2018 
We hebben inmiddels heel wat betalingen mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. We zijn 
ons ervan bewust dat de ouderbijdrage vrijwillig is, echter, zonder uw betaling kan de school minder 
activiteiten organiseren voor de kinderen. 
Uit de ouderbijdrage wordt vrijwel alles op het gebied van vermaak voor de kinderen bekostigd. U 
kunt hierbij denken aan alle te maken kosten omtrent de feestvieringen, zoals Sinterklaas, Kerst en 
Pasen, maar ook de activiteiten als cultuurproject, uitstapjes, koningsspelen en de festiviteiten op de 
laatste schooldag, vaak aangevuld met een ontbijt/lunch en een hapje en drankje. Ook 
speeltoestellen en attributen voor het plein, in de klassen en de overblijf worden vanuit deze 
bijdrage aangeschaft. 
Omdat we hopen om ook dit schooljaar weer aan een groot aantal tradities te kunnen voldoen, 
willen we de ouders die (nog) niet hebben betaald, vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. 
U mag het bedrag van € 17,50 per kind overmaken op rekeningnummer NL 87 RABO 01554 97 928 
t.a.v. OR OBS De 9 Wieken o.v.v. naam en groep(en) kinderen met code 8060. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jessica van Erkel, penningmeester OR 

Muziekmethode 123zing 
Het zingen in de kuil vinden de kinderen geweldig. Van de schoolverlaters horen we dan ook dat er 
met veel plezier gedacht wordt aan die gezamenlijke momenten. Maar ook deze generatie leerlingen 
vraagt naar het zingen in de kuil. Het samen zijn en genieten van wat we samen laten horen zorgt 
voor waardevolle momenten. Naast het zingen in de kuil zetten we in op het muziekonderwijs in de 
school. De doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 staat hierbij centraal. 
 
Vanaf 2018 zijn we door een toegekende subsidie gestart met een 
digitale muziekmethode die alle domeinen binnen de muzikale 
vorming aanbiedt. Namelijk zingen, muziek maken, luisteren, noten 
lezen en bewegen. De subsidie maakt het mogelijk duurzaam te 
investeren in muziekonderwijs en in onze leerlingen. Vorige week 
woensdag vond er een teamscholing plaats samen met het team 
van de Piramiden en Tiggeldobbe. Iedereen is erg enthousiast en 
we verwachten het enthousiasme over te brengen op de leerlingen. 
We willen alle leerlingen zien stralen van het plezier dat ze samen 
plezier maken. 
 
Bent u nieuwsgierig naar deze leerlijn? Neem dan eens een kijkje op 
www.123zing.nl/doorlopendeleerlijn.html  

Techniek op school – Programmeren onderbouw 
Het gehouden techniekproject was vorig jaar zeer succesvol. We hebben gezien hoe 
kinderen genieten van het creëren en ontdekken van nieuwe dingen. Naar aanleiding 
van het project zijn we ons gaan verdiepen in het aanbod dat wij bieden aan onze 
leerlingen. We constateerden dat we op het gebied van techniek stappen moeten 
zetten. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van Naut, een lesmethode Natuur en 
Techniek voor de groepen 5 t/m 8. De leerkrachten zijn nu aan het onderzoeken welke materialen er 
ontbreken om het onderwijs nog boeiender en levendiger te maken. 
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De leerkrachten van de onderbouw hebben gekozen voor de Bee – Bot. Met 
de Bee – Bot leren kinderen de beginselen van het programmeren en wordt 
het logisch denken gestimuleerd. De leerlingen kunnen de Bee – Bot laten 
lopen met behulp van de knoppen bovenop de Bee – Bot. Met behulp van de 
standaard matten kunnen de kinderen de Bee – Bot woorden alten maken. 
Maar je kunt ook eigen matten maken of de Bee – Bot bijvoorbeeld door een 
doolhof laten lopen. 

Gastles Kindertelefoon 
Al bijna 40 jaar biedt De Kindertelefoon informatie, advies en ondersteuning aan kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 8 – 18 jaar. Via telefoon en chat bieden de medewerkers van De 
Kindertelefoon een luisterend oor of zoeken samen naar een oplossing of ondersteuning. Hierbij 
komen verschillende thema’s aan de orde zoals verliefdheid, pesten, seksualiteit, vriendschap, 
school, kindermishandeling en echtscheiding. Door kinderen en jongeren te stimuleren situaties, 
ervaringen of gevoelens in een vroeg stadium bespreekbaar te maken, kan worden voorkomen dat 
een probleem groter wordt dan nodig is. 
 
Bij de meeste kinderen is De Kindertelefoon wel bekend, maar soms weten kinderen en jongeren niet 
met welke vragen en problemen ze bij De Kindertelefoon terecht kunnen. Daarom verzorgt De 
Kindertelefoon in het hele land gastlessen in het basis- en voortgezet onderwijs. In de gastlessen 
wordt verteld waarom De Kindertelefoon er is, wat het belang is van praten en waarvoor je bij De 
Kindertelefoon terecht kunt. Tijdens de gastles wordt de nadruk gelegd op 'praten met iemand die je 
vertrouwt'. Dat kan iemand zijn uit je eigen omgeving of anoniem en vertrouwelijk bij een 
medewerker van De Kindertelefoon.  De inhoud en lading van de gastles wordt afgestemd op de 
leeftijd en belevingswereld van de kinderen. Op vrijdagmiddag 23 februari zal een gastles worden 
verzorgd op De 9 Wieken in de groepen 6/7 en 7/8. 

Overblijf 
De lijsten voor het aanmelden voor de overblijf tussen de middag hangen of liggen bij de ingangen 
van de school. Hierop kunt u aangeven op welke dagen uw kind naar de overblijf gaat . Wanneer uw 
kind op een vaste overblijf dag toch thuis een broodje gaat eten vragen we u vriendelijk dit ook aan 
te geven op de lijst. Zo worden onnodige zoektochten of telefoontjes voorkomen. Alvast hartelijk 
dank voor uw medewerking. 

Schoolschaatsen groep 4 
Woensdag 14 maart 2018 krijgen de leerlingen van groep 4 schaatsles in Kardinge.  Er zijn 17 
leerlingen en een leerkracht die ‘s ochtends die vervoer zoeken. De lessen worden gegeven tussen 
10:00-11:00 uur. De leerlingen vertrekken om 9.15 uur en zijn rond 11.45 uur weer op school. Heeft 
u tijd en zin om te rijden en aanwezig te zijn tijdens deze les? U kunt zich aanmelden bij Marije 
Bakker. 

Voorleesdagen 2018 
Om de taalontwikkeling te stimuleren en het lezen van boeken te bevorderen doen we met de 
kleuters op school mee aan Boekenpret. 
Iedere week krijgt de leerling een zelfgekozen boek mee naar huis om thuis zelf èn met de ouders te 
lezen. In dit kader, én omdat het de voorleesdagen zijn, hebben de kleuters de 
afgelopen weken een aantal leuke activiteiten gedaan.   
Op woensdag 24 januari 2018 hebben de kleuters meegedaan aan  
"de Verhalenmachine" 
Biblionet Groningen verzorgde deze ochtend, om samen met een aantal 
ouders en de leerkrachten de fantasie en taalvaardigheid van de kinderen te 



stimuleren. 
In groepjes van drie liet ieder kind zijn fantasie de vrije loop, wat resulteerde in prachtige verhalen en 
mooie boekjes. Na afloop mocht ieder groepje zijn eigen verhaal inspreken op film en werd er een 
digitaal prentenboek van gemaakt. De kleuters hebben een mooie ochtend gehad en hebben met 
trots hun verteldiploma in ontvangst genomen.  
 
Ook werden we door de bibliotheek in Winsum uitgenodigd voor een meespeeltheater over het 
boek ‘Ssst! De tijger slaapt. Van Ilse Rütter, de medewerker van de bibliotheek kregen we allemaal 
een hoedje. Zo werden we een vos, kikker, schildpad, ooievaar of een muis. Samen slopen we 
zachtjes de trap op naar de zolder van de bibliotheek, want daar lag de tijger te slapen........Alle 
dieren speelden mee, terwijl er gezongen en gitaar gespeeld werd door de 'tijger, die jarig was. Aan 
het eind mochten alle dieren nog over de slapende tijger heen springen! 
Het was een spannend en heel leuk tijgerfeest! 
 
Nijntje beweegdiploma 
29 januari zijn de kleuters gestart aan het 
beweegprogramma van Nijntje 
Het beweegprogramma is ontwikkeld door Nijntje en de 
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) Iedere maandagochtend krijgen de kinderen les in 
het speellokaal. De lessen worden gegeven door onze B Fit coach Janet Toonder. Aan het einde van 
het schooljaar krijgen de kinderen dan een Nijntje Diploma uitgereikt. De eerste les was ontzettend 
leuk! 
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