snel opgegeten en dan bleven we toch nog
over.
Voorleesboek in de klas (groep 1, 2 en 3)

31 maart 2017
Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp
Tel. 050 -3061261
obsdewierde@lauwerseneems.nl
www.obsdewierde.nl
www.facebook.com/ikcadorp

Wie is er de komende tijd jarig?
31 maart
Naomi Herbert
1 april
Noor Wind
13 april
Leonie Raangs
21 april
Quintin de Bruin
21 april
Kamal Diabi
25 april
Tobias Zuidema
26 april
Bram van Calfsbeek
30 april
Marlon Mokkum
Prietpraat
Renske: als ik een muis was, zou ik heel
veel muisjes maken, want muizen worden

In groep 1,2 en 3 lezen we voor uit ‘Drie ei
is een paasei’. Verhalen over Mieke en
Wouter die toeleven naar Pasen, waarbij
de kinderen versjes, liedjes en verhalen
horen over Pasen en hoe hier op
verschillende manieren tegenaan gekeken
wordt.
Dankwoord
De ouderraad staat het hele
jaar door klaar voor school
door allerlei zaken te
organiseren. Zo stonden zij
ook afgelopen juffendag en sponsorloop
weer klaar om op ieder vlak te
ondersteunen. Ouderraad: we zouden niet
zonder jullie kunnen, want het maakt onze
vieringen een stuk gezelliger en
uitgebreider met jullie hulp en
aanwezigheid. Hartelijk dank!
Daarnaast heeft een club mensen de
handen uit de mouwen gestoken door te
flyeren voor de open dag. Dit heeft al een
aantal kijkers opgeleverd, die willen
komen kijken op onze school. Het flyeren
heeft nut, omdat wij op die manier
kunnen laten zien waar we mee bezig zijn.
Het concept spreekt aan en dit hebben we
met de flyer kunnen laten zien. Ook veel
dank aan de flyerende ouders!
Invalleerkrachten
Bij ziekte of andere afwezigheid van een
leerkracht, zorgen we voor vervanging. Dit
regelen we centraal via een bureau dat
alle inval voor basisscholen in onze regio
regelt. De laatste maanden gaat dat erg
lastig. Invalleerkrachten zijn erg schaars
onder andere door een aanscherping van
de wet en dat zorgt, dat we creatief
moeten zijn om eventuele afwezigheid op
te lossen. Tot op heden is dat bij ons (met

uitzondering van een middag) gelukt door
de flexibele inzet van het schoolteam. We
hopen, dat we creatief kunnen blijven en
afwezigheid weinig zal voorkomen. We
doen daar alles aan.
Mocht in voorkomende gevallen inval niet
lukken, dan zou het kunnen gebeuren dat
we kinderen moeten verdelen over andere
groepen. Ook is het naar huis moeten
sturen van kinderen, dan een (laatste)
optie. Uiteraard zullen we dit vooraf goed
communiceren. In dit schaarse geval
zullen we zo snel mogelijk kijken naar de
mogelijkheden van de kinderopvang / bso,
waarbij de flexibele houding van Saskia
vaak tot een oplossing zal leiden.
We hopen dat het niet zo ver gaat komen,
maar het leek ons juist u hiervan al vast op
de hoogte te brengen.
Oproep voor gastgezinnen ‘Op roakeldais’
In de andere bijlage vindt u een oproep
voor gastgezinnen voor het internationale
festival ‘Op Roakeldais’.
Schaakles
Op maandag 27 maart zijn we gestart met
schaaklessen op school. Wim Krijnen
verzorgt de lessen. Willen de ouders van
groep 5 erom denken, dat er
schaakborden en pionnen nodig zijn voor
de lessen op de maandagen? Er zijn drie
borden op school, dus 3 of 4 borden zijn
daarnaast nodig om alle
kinderen tegelijk te laten
spelen.

Bebouwen en inrichten van je eigen
Wierde o.l.v. Vincent Alders
In het kader van kunst- en cultuureducatie
nemen we met de bovenbouw deel aan
het project van onze Adorper Vincent
Alders: bebouwen en inrichten van je
eigen wierde. In een lessenserie van drie

vrijdagmiddagen worden de kinderen
meegenomen in de geschiedenis van de
wierden in onze omgeving.
Beschrijving van afgelopen vrijdagmiddag:
‘Wat is een wierde/terp? Vincent leest een
oude, mooie tekst voor, over een stuk
land dat steeds overstroomt, waar
mensen gek genoeg huizen op bouwen. Zo
belanden we in Ezinge, het kerkje van
Oostum en zelfs in Denemarken waar een
wierde nog regelmatig natte voeten krijgt,
maar waar toch nog steeds mensen willen
wonen. Er volgt een over Utopia. De
kinderen kennen het tv programma en
begrijpen, dat je zelf veel mag bepalen in
Utopia, maar dat overleg nodig is, want je
bent niet alleen. Daarna worden er
a.d.h.v. vragen schetsen gemaakt (wat is
het klimaat? Hoe ga je je vermaken?
Welke voor soort huizen en wat voor
vervoer moet er komen? Met wie wil je er
wonen? Hoe
houd je het
er 10 jaar
uit?’
De kinderen
hebben een
begin van
hun wierde
gemaakt en
gaan
volgende
week
verder. De
uiteindelijke
opbrengst
zal tijdens
de tentoonstelling
in het Wetsinger kerkje van de beide
scholen in Adorp en Sauwerd op vrijdag 2
juni om 13.30 uur worden gepresenteerd.

Open dag
Op dinsdag 4 april tussen 14.30 en 17.00
uur hebben we een open dag. Als bekende
van de school bent u uiteraard ook
welkom. Hoort, zegt het voort!
Studiedag
Op donderdag 6 april is er een studiedag
voor het team en zijn alle kinderen vrij.
Mocht u opvang nodig hebben: de bso is
geopend. Neemt contact op met Saskia als
u hiervan gebruik wilt maken, zodat zij
rekening kan houden met de planning en
inzet van medewerkers.
De studiedag zal deze keer vooral gericht
zijn op de verdere ontwikkeling van exova.
Daarnaast kijken we met elkaar naar de
rapportage naar ouders en buigen we ons
over de doelen van volgend schooljaar.
Exova inloop

van IVN. Deze vindt plaats op dinsdag 11
april 2017. Wilt u hierover meer
informatie, is dit terug te vinden op
https://www.ivn.nl/nationalebuitenlesdag
2017
Natuurspeelplaats Adorp
Vooraankondiging: zaterdag 13 mei zullen
de startwerkzaamheden zijn van de aan te
leggen natuurspeelplaats. Meer informatie
volgt later.
Verkeersexamen groep 7 en 8 (herhaald
bericht)
Het theoretisch verkeersexamen voor
groep 7 en 8 zal dit jaar plaatsvinden op
maandag 10 april. Thuis kan ook geoefend
worden via de website van ‘Veilig Verkeer
Nederland’, www.examen.vvn.nl. Op de
site staan online een aantal
proefexamens. Het praktijkexamen is op
dinsdag 30 mei in Winsum.

Zoals benoemd in het vorige
Wierdenieuws willen we u graag
uitnodigen om te komen kijken in de klas
op vrijdag 7 april tussen 8.30 en 9.00 uur.
De bedoeling is dat kinderen laten zien
waar ze mee bezig zijn en dat u te zien
krijgt welke concrete opdrachten kinderen
uitvoeren ten bate van hun eigen
leerproces. U kunt de weektaak bekijken,
de materialen en we hopen u zoveel
mogelijk inzicht te geven in de dagelijkse
gang van zaken. Mocht er veel
belangstelling zijn, maar de datum niet
voor iedereen haalbaar zijn, dan zullen we
vlot een tweede inloopmoment plannen.

Schoolvoetbal

Buitenlesdag

Mede namens het team,

We hebben ons aangemeld voor de
nationale buitenlesdag 2017, een initiatief

Floor van de Werfhorst, o.b.s. De Wierde

Op woensdag 5 april spelen een aantal
van onze stoere jongens en meiden mee
met het schoolvoetbaltoernooi. Kinderen
die zich hiervoor hebben opgegeven zullen
strijden tegen een van de andere teams
uit Noord-Groningen voor een plaats in de
volgende ronde. Van harte welkom om
hen te komen aanmoedigen op het
voetbalveld in Baflo op 5 april tussen
18.00 en 20.00 uur!

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op vrijdag 21 april.
Agenda
4 april
5 april
6 april
7 april,
8.30 – 9.00
10 april
10 april

open dag (14.30 uur tot
17.00 uur)
schoolvoetbal (opgave)
studiedag, alle kinderen
vrij
Exova inloop voor ouders
theoretisch
verkeersexamen
MR vergadering

11 april
12 april
14 april
17 april
18, 19 en 20
april
22 t/m 30
april

Buitenlesdag
Finale schoolvoetbal (als
ze door de 1e ronde zijn)
Goede vrijdag (vrij)
Paasmaandag (vrij)
CITO eindtoets groep 8
meivakantie in april

