Het touwtje van de broek van Stef zit los.
Stef: ‘Juf, wil je mijn broekveter
vastmaken?’
Allemaal geslaagde kinderen

2 juni 2017
Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp
Tel. 050 -3061261

Joepie, onze kinderen van groep 7 en 8
zijn allemaal geslaagd voor hun
verkeersexamen!! Hulde aan onze
kinderen en juf Vanessa, die ze er goed op
voorbereid heeft. Ter info: een kind met
3x dezelfde fout of 5 verschillende fouten
is gezakt.

obsdewierde@lauwerseneems.nl
www.obsdewierde.nl
www.facebook.com/ikcadorp

Aftrap Sauwerd Beweegt

Wie is er de komende tijd jarig?
2 juni
23 juni
2 juli
12 juli
16 juli
19 juli
19 juli
28 juli
31 juli

Bo
David R
Leanne
Storm
Pim
Indy
Max
Anouk
Ronnie

Prietpraat
Marit doet een kunstje op de rekstok. Juf:
‘Je lijkt wel van elastiek.’ Marit: ‘He, ik zit
ook op elastiek (gymnastiek).’

IKC De Wierde sluit aan bij ‘Sauwerd
beweegt’ door het organiseren van twee
beweegactiviteiten. Op maandag 12 juni
van 8.30 tot 9.00 is de aftrap. Er komt een
professionele dansdocent, die met groep 1
t/m 8 een dansactiviteit zal verzorgen.
Zorg dus voor flexibele kleding, waarin
kinderen zich goed kunnen bewegen. Met
mooi weer vindt dit op het plein plaats
(anders wijken we uit naar Artharpe). Deze
activiteit is toegankelijk voor iedereen uit
het dorp.
Op dinsdag 13 juni van 10.00 tot 11.00 is
er peuter-ouderengymnastiek. Hierbij sluit
groep 1 en 2 ook aan. Ouderen uit het
dorp zijn hierbij allemaal van harte
welkom. De flyer is in Adorp en Sauwerd
verspreid en hangt ook op het prikbord in
school.

Uitnodiging startbijeenkomst
Natuurspeelplaats Adorp
We gaan beginnen!!
En wel op zaterdag 17 juni van 9.30 uur –
13.00 uur. Wethouder Harmannus Blok en
de kinderen van IKC De Wierde geven het
startsein voor de nieuwe
natuurspeelplaats in Adorp. Iedereen is
van harte welkom om het plan te
bewonderen èn om de handen uit de
mouwen te steken. Wij zorgen voor koffie,
thee, ranja en zelfgebakken taart. Er zijn al
twee taartenbakkers, wij zoeken nog een
paar. De inschrijflijst hangt op het
prikbord bij de hoofdingang.
Wethouder Blok onthult samen met de
kinderen het plan voor de nieuwe
natuurspeelplaats. Daarna gaan we met
elkaar een begin maken om het ontwerp
uit te voeren. We planten een heg,
fruitstruiken en fruitbomen aan bij de
nieuwe moestuin, rooien bosjes en maken
een waterspeelmuur. Voor gereedschap
en begeleiding wordt gezorgd. Neem
gerust ook je eigen gereedschap mee voor
de klus die je graag wilt doen!
Deze zomer werken we hard door om het
gebied rond de school om te toveren tot
een echte natuurspeelplaats voor het hele
dorp. De speelplaats is één van de drie
leefbaarheidsprojecten waarvoor
Dorpsbelangen subsidie heeft ontvangen
uit het programma ‘Dorpsvisies en
Landschap’ van Landschapsbeheer
Groningen.
De Natuurspeelplaats Adorp is een project
van Dorpsbelangen Adorp en IKC De
Wierde in samenwerking met Gemeente
Winsum. Het project wordt begeleid door
Landschapsbeheer Groningen en Stek &
Streek. Op de hoogte blijven?
/natuurspeelplaatsadorp
Seksuele voorlichting bovenbouw
Naar aanleiding van het thema
voortplanting van onze methode voor
natuur en techniek krijgen de kinderen

van groep 6,7,8 seksuele voorlichting.
Door gebruik te maken van de gymtijden
kunnen de groepen apart leskrijgen. Zo
krijgt groep 6 de stof waar zij aan toe zijn
en groep 7 en 8 ook.
Er wordt ingehaakt op de puberteit en de
verandering van het lichaam van zowel de
jongens als de meisjes. Wat heb je nodig
als meisje als je menstrueert? Wat hebben
mensen nodig als ze geen kinderen (nog)
willen? Hoe gelijk zijn we, maar ook hoe
anders zijn we? Kijk ook eens naar een
menselijk oor, dat hebben we allemaal en
toch is elk oor anders.
Er worden filmpjes van de dr. Corrie show
gebruikt en materialen meegebracht om
te laten zien en erover te praten
(maanverband, tampons, condooms). De
kinderen mogen (als ze willen) dit
aanraken, bekijken en vragen erover
stellen. We brengen u hier graag van op
de hoogte, zodat ook u hierop kunt
inhaken en begrijpt als uw kind ineens
over seks wil praten.
In de bovenbouw staat een doos waarin
de kinderen hun vragen mogen stellen. Dit
mag ook anoniem. Hierdoor heeft de
leerkracht een beeld van wat er speelt en
wat ze verwondert. Zo kan goed ingegaan
worden op de kennis, die er is en de
vragen die er leven.

Juf Mare helpt bij Veilig Leren Lezen, groep 2.

Bouwplannen in Adorp
Via de link https://adorp.com/node/8093
is informatie te vinden over het
nieuwbouwproject ’t Stee in Adorp. Op 20

mei was er een informatiebijeenkomst op
het voetbalveld. Via bovenstaande site
kunt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen op dit gebied.
Overblijfactiviteit
Op donderdag 15 juni zal er weer een
overblijflunch worden georganiseerd. De
kinderen krijgen deze keer een broodje
knakworst. Het drinken nemen kinderen
zelf mee.
Plan van aanpak bij uitblijven van
vervanging leerkrachten
In het Wierdenieuws van 31 maart stond
een stukje over de moeilijke situaties rond
beschikbaarheid van invalleerkrachten.
Enerzijds zorgt de wetgeving voor een
beperkte inzetbaarheid van invallers,
anderzijds zorgen griepgolven voor teveel
vraag ten opzichte van het aanbod van
invallers. Dit probleem is in de MR
besproken en naar aanleiding daarvan is
tijdens een teamvergadering het volgende
stappenplan:
Bij een ziektemelding om 7.00 uur en geen
inval of interne oplossing:
- Eerste dagdeel wordt de klas
opgesplitst.
- Na het eerste dagdeel: afhankelijk
van welke groep geen leerkracht
heeft, worden de kinderen over de
andere groepen verdeeld.
- Als dit langer dan een dag ten
koste gaat van kwaliteit van
onderwijs van meerdere groepen;
dan volgen andere stappen.
- Er is altijd contact met thuishuis en
de onderwijsassistent wordt
benaderd voor de mogelijkheden.
- De laatste stap is: de kinderen van
de klas waarvoor geen vervanging
is, gaan na contact met ouders
naar huis of naar de bso (als
ouders dit regelen, dit brengt
uiteraard de kosten voor opvang
met zich mee).

Sportdag peuters tot en met groep 4
Op dinsdag 27 juni hebben we weer een
sportdag, deze keer voor de peuters en de
jongste vier groepen. De peuters en groep
1 gaan het lieveheersbeestjes- pad volgen
met allerlei beweegoefeningen. Groep 2, 3
en 4 hebben als thema balbeheersing.
Twee vaders en een dorpsgenoot zullen de
groepjes begeleiden bij volleybal-, tennisen voetbaloefeningen.
Zorg voor makkelijke / sportkleding op die
dag. Wilt u gewoon fruit en drinken
meegeven? De kinderen krijgen ook nog
wat van de ouderraad, maar voldoende
drinken is op deze dag (als het warm is)
fijn.

Zandbaktaferelen

Bericht van de culturele commissie Adorp
Jonge aanwas gewenst!
De culturele commissie Adorp zet zich in
voor cultuur in de brede zin van het woord
in Adorp, Sauwerd en Wetsinge. De
commissie bestaat inmiddels al 25 jaar, al
die tijd voorgezeten door Ben Kwerreveld,
tevens de oprichter. Zo langzamerhand
vindt hij het tijd worden om plaats te
maken voor een nieuwe voorzitter.
Hierbij vraag ik namens de commissie aan
iedereen die dit leest om over de deze rol
na te denken. Over de exacte
taakverdeling binnen de commissie
kunnen we altijd passende afspraken
maken. Voornaamste is dat je bereid bent
en het leuk vindt om de contactpersoon

van de commissie te willen zijn naar
buiten toe. Dit betreft de activiteiten die
we organiseren, maar ook de subsidieaanvragen en samenwerkingen.
Als je zelf van cultuur, organiseren en
samenwerken in en voor onze
leuke gemeenschap houdt, is dit vast iets
voor jou. Zou je dat dan aan willen
geven? Misschien ken je wel iemand
anders die hiervoor geschikt lijkt. Zou je
die dan op deze 'vacature' willen wijzen?
Wil je eerst meer weten? Vraag gerust!
Je vragen, reacties en tips kun je via de
website kenbaar maken of
via: kwerrod@gmail.com
We kijken uit naar jullie reacties!
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…..

een boekenkast worden geplaatst en als ebook of pdf op de tablet of smartphone
gelezen kunnen worden.
De gratis app is
beschikbaar in de Appstore ( IOS) en Google
Play store ( Android).
Als u de app voor het eerst opstart, is uw
boekenplank nog leeg. U kunt zelf boeken
uitzoeken en op uw boekenplank zetten.
Klik daarvoor bovenaan op het logo, en
kies in het rolmenu "Boeken uitzoeken".
De ICT werkgroep wenst u veel leesplezier
voor u en uw kind(eren).
Redactie ICT werkgroep L&E
*Nederlandstalig Onderzoek:
Luyten, H., Schildkamp, K. & Verachtert, P.
(2008). Vooruitgang in technisch lezen
gedurende het schooljaar en de
zomervakantie. Leuven: Katholieke
Universiteit Leuven
Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.

Lezen in de vakantie: leuk én slim! Met
het zomercadeautje van de Bibliotheek

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, o.b.s. De Wierde

Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, in
de VakantieBieb vind je meer dan 60
mooie e-books voor het hele gezin.
De VakantieBieb is nu open voor jeugd en
1 juli komen hier de e-books voor
volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op
31 augustus 2017.
Uit onderzoek* blijkt dat kinderen die
gedurende de zomervakantie bijna niet
lezen, maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug
kunnen vallen in hun leesontwikkeling. Dit
heet “zomerval” of “zomerdip”. Lezen in
de zomervakantie is dus belangrijk voor
elk kind en kan digitaal met de
VakantieBieb-app. De app bevat een leuke
selectie leesboeken die na downloaden in

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op vrijdag 23 juni.
Agenda
3 – 11 juni
12 juni
13 juni
17 juni
27 juni
27 juni
3 juli

Pinkstervakantie
Aftrap Sauwerd beweegt,
8.30 – 9.00
Peuter-kleuterouderegym 10.00-11.00
Officiële aftrap
natuurspeelplaats Adorp
sportdag peuters tot en
met groep 4
MR vergadering
screening GGD groep 2
en groep 7.

