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Wie is er de komende tijd jarig?
31 januari
Nena Schepers
31 januari
Marre Hamming
7 februari
Feline Hoekstra
10 februari Amber Ineke
Prietpraat
Casper, als de gootsteen niet leegloopt:
wacht even, ik zal het anker er even uit
halen (de stop).
Voorleesboek in de klas
In groep 6, 7 en 8 werd voorgelezen uit
‘Vlieg!’ Van Marco Kunst.

Marius is een dromer. Het liefst bouwt hij
vliegers of kijkt hij naar de sterren, samen
met zijn opa. Altijd als Marius door de
duinen naar het huis van zijn opa fietst,
komt hij langs kliniek: Vreugdendal. Hij
probeert niet te kijken naar de gekken
achter het hek, maar kan het toch ook niet
laten. Al lopen de rillingen over zijn rug.
Dan krijgt Marius het aan de stok met een
jongen van wie wordt gefluisterd dat hij
gek is. “Vogelpoep” noemen ze hem.
Marius begint steeds meer aan zichtzelf te
twijfelen. Wanneer ben je eigenlijk gek?
Pesten blijkt de rode draad door het
verhaal. De opa van Marius heeft vroeger
een vriendje gepest en nu ziet Marius hoe
lang dat doorwerkt. Een mooi, spannend
boek met oog voor details in gevoel en
voor de omgeving.
GVO
In de andere bijlage vindt u een flyer van
godsdienstvormend onderwijs. Van januari
tot april is er wekelijks een serie te zien,
die meer duidelijkheid geeft over de
inhoud van godsdienstvormend onderwijs.
Het wordt georganiseerd vanuit de
instantie, die ook verantwoordelijk is voor
het GVO onderwijs bij ons op school.
Natuurspeelplaats Adorp
Een reminder wanneer u aanwezig wilt
zijn op de informatieavond van
Natuurspeelplaats Adorp: aanstaande
dinsdag 31 januari 20.00 uur dorpshuis
Artharpe, klein zaal. Graag tot dan!

Voorleeskampioen
Voor de kerstvakantie is onze
voorleeskampioen gekozen in de
bovenbouw: Indy Mokkum. Zij is daarmee
een van de kandidaten, die kans maakt om
voorleeskampioen van de provincie
Groningen te worden. Mocht dit gaan
lukken, kan zij zelfs onze nationale
voorleeskampioen worden. De voorronde
is op 15 februari 2017 in Winsum. Indy
mag 5 supporters meenemen. Veel succes,
kanjer! Je kunt het en we denken aan je
op 15 februari.

De Wierde houseband: MAAT (Marre, Anouk, Amber, Teuntje).

Muziekproject bovenbouw
Zoals aan het begin van het schooljaar
vermeld, willen we dit jaar de
musicaltraditie doorbreken. Er is inmiddels
een alternatief opgezet in samenspraak
met een tweetal ouders. Dit alternatief is
ook een uitvoering van muziek en toneel
aan het einde van het schooljaar. Groep 8
zal hun hele schoolcarrière nodig hebben
om dit van inhoud te voorzien. Om groep
8 hierbij te helpen, vragen we kinderen en
ouders van groep 8 om foto’s van de hele
periode van groep 1 t/m 8 te verzamelen.
We zoeken nog een ouder in de
bovenbouw, die dit wil verzamelen. Naast
dat het de kinderen helpt bij hun creatieve
proces, willen we hier ook een mooie

diashow van maken over de afgelopen 8
jaar.
Er zijn inmiddels vier muzikale talenten
opgestaan, die de kinderen willen
begeleiden tijdens de uitvoering. Het is
mooi als ‘De Wierde’ band aangevuld kan
worden. Het gaat niet om ingewikkelde
muziekstukken, dus het is niet nodig een
muzikaal genie te zijn. We horen graag, als
u hieraan een bijdrage wilt leveren!
Opstel ‘ruzie’ (door Marlon Mokkum)
Er waren eens twee kleine diertjes: een
kitten en een puppy, die er al jaren van
droomden om een superkat te worden als
ze groot waren. Maar of dat kon, wisten ze
niet. Maar er waren een hamster en een
cavia, die ze altijd in de weg zaten. Ze
haten elkaar, kan dit goed aflopen?
Eenmaal groot vonden ze twee pakken. Ze
trokken het aan en ze konden vliegen. Ze
vingen boeven en schurken, maar
uiteindelijk waren er nog maar twee
schurken over en dat waren Harige
hamster en Coole cavia. Op dat moment
maakten ze ruzie over wie de meeste eer
kreeg. Harige hamster en coole cavia
namen de stad over en toen moesten de
inwoners werken: hun haren kammen en
teennagels knippen met een
heggenschaar. Maar toen kwamen
superkat en hondenjongen. Ze vochten en
knokten en uiteindelijk was de stad vrij.
Nu zijn het opa’s. Het enige waar ze nog
mee vechten is met knuffels. Het enige
wat ze nu nog kunnen redden is een
grasspriet van een grasmaaier. Ze horen
niks, zien niks, ruiken niks en proeven niks
meer.
EIND, MIAUW, WOEF.
Schoolreis
Dinsdag 16 mei gaat groep 3 t/m 8 met
elkaar op schoolreis naar Wildlands. Om

dit te bekostigen vragen we per kind €28,Binnenkort ontvangt u hiervoor een nota
van de penningmeester.

toelichting voor de ouders van groep 6, 7
en 8.

Medezeggenschapsraad
Het duurt nog even, maar in november
zijn de verkiezingen voor de oudergeleding
van de MR. De termijnen van Markjan
Ineke en Collin Hamming zijn dan
verstreken. Na een grote inzet in roerige
tijden hebben beide heren besloten het
stokje door te geven en zich niet
verkiesbaar te stellen voor een verlenging
van hun termijn. Zij zijn beide zeker bereid
tot een warme overdracht. Daarom
berichten we u tijdig over de ontwikkeling.
Mocht u geïnteresseerd zijn, wat u als lid
van de MR kunt betekenen voor de school,
kunt u altijd Markjan of Collin benaderen.
Zij kunnen u toelichten wat het inhoudt
om MR-lid te zijn. U bent altijd welkom om
een keer aan te schuiven bij een
vergadering als toehoorder. Op die manier
kunt u ook inschatten of een rol als MR-lid
bij u past.
Gastlessen
De komende periode zijn er een aantal
gastlessen in de bovenbouw (groep 6, 7 en
8). Maandag 30 januari komt Mans
Schepers voor een gastles over
grondsoorten naar aanleiding van het
meisje van Yde. Hieraan was 01-11-2016
een uitzending van Het Klokhuis gewijd,
zie: http://www.hetklokhuis.nl/tvuitzending/3382/Meisje%20van%20Yde
Op maandag 6 februari is er een gastles
over veilig omgaan met spoorwegovergangen. Deze les wordt vanuit de
provincie bekostigd om kinderen bewust
te maken van de gevaren rond
spoorwegovergangen.
Op woensdag 8 februari komt bureau
HALT voor een gastles over
jeugdcriminaliteit. Hiervoor is in de andere
bijlage een ouderbrief te vinden met

Opening project ‘Sleutelbewaarders’, met elkaar zingen: ‘In
Adorp staat een kerk’.

GGD app
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in
contact met GGD Groningen. Behalve dit
contactmoment tussen uw kind en de
doktersassistent, is GGD Groningen voor u
als ouder altijd bereikbaar bij vragen over
opvoeding en over gezondheid. Sinds kort
zijn ze ook te bereiken via Whatsapp.
Mobiel: 06 1056 5212, tel: 050 367 4991
www.facebook.com/ggdgroningen
www.ggd.groningen.nl
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, o.b.s. De Wierde
De volgende nieuwsbrief kunt u
verwachten op vrijdag 10 februari
Agenda
30 januari

Gastles grondsoorten
bovenbouw
31 januari
Informatieavond
Natuurspeelplaats Adorp
2 februari
Lunchactiviteit overblijf
6 februari
Gastles spoorwegovergang bovenbouw
8 februari
Gastles HALT
jeugdcriminaliteit
13+14 februari oudergesprekken
15 februari
Voorrondes Nationale
voorleeswedstrijd 2017

