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Een glijbaan van het dak af.
Een badje op school.
Een heel groot zwembad.
Lekker eten op school.
Hoi juf Floor, ik heb echt een
briljant idee, namelijk: EEN UUR
LATER NAAR SCHOOL. Dan kan
iedereen iets langer in bed blijven
liggen… Ook fijn voor de juffen
dus! En dan wil ik natuurlijk ook
wel een uur later uit. Overleg het
met de president zou ik zeggen.
Groetjes, iemand die meer slaap
nodig heeft (wij voldoen eenmalig
aan dit verzoek op dinsdag 27
juni).

Prietpraat 2
Dino: de aarde is echt een chille plek, gast.
Gerben: echt niet, het is een kakaarde. Juf:
ik ben benieuwd waarom je dat vindt.
Gerben: nou, IS is echt stom en dat de
dino’s zijn uitgestorven. O nee, daar
konden mensen niets aan doen. En dat de
orang oetan bijna is uitgestorven, ook
stom.

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

David R
Leanne
Storm
Pim
Indy
Max
Anouk
Ronnie

Prietpraat 1
(uit het ideeënbusje)

Aftrap ‘Sauwerd beweegt’, dansclinic van dansschool Marijke.

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’.
Mans Schepers zal een volleybaltraining
geven op het grote plein. Martin Kadijk zal
een tennistraining verzorgen in Artharpe.

Abel Henk Kruijer (dorpsgenoot) zal een
voetbaltraining verzorgen op het grasveld
op het grote plein. Bij slecht weer wijken
we uit naar het speellokaal en Artharpe.
De OR en Thuishuis Klein is Fijn verzorgen
een gezonde hap en drinken tussendoor.
Geef de kinderen wel het gewone eten
mee en bij warm weer extra drinken. We
starten een uur later in verband met de
actie ‘1 uur voor goed onderwijs’ (zie
hieronder).

kruidenboter. We hopen jullie allemaal te
zien en hopen natuurlijk op net zulk lekker
weer als de voorgaande jaren (met
wellicht weer een waterglijbaan!).

Repeteren voor eindvoorstelling, bovenbouw.

Overblijfactiviteit: broodje knakworst

Rapporten graag terug
Voor wie het rapport nog niet heeft
ingeleverd na het uitreiken in februari:
wilt u deze retourneren? Dan kunnen de
leerkrachten alles weer invullen.
1 uur voor goed onderwijs
Dinsdag heeft u een brief ontvangen over
de actie ‘1 uur voor goed onderwijs’. Dit
houdt in, zoals te lezen was, dat de
kinderen vanaf 9.15 uur op school
gebracht kunnen
worden. De lessen
en de sportdag
starten om 9.30 uur.
American party
Ook dit jaar organiseert de OR weer een
American party en wel op vrijdag 14 juli
van 17.00 tot 19.00 uur. Iedereen die
komt, neemt wat lekkers te eten mee en
dit zal onderdeel zijn van de buffettafel.
De OR zorgt voor drinken, stokbrood en

Oproep vanuit OR
Op dit moment hebben we een heel hard
werkende OR, die school geweldig
ondersteunt bij allerlei activiteiten en
festiviteiten. Er zitten een aantal ouders in
met kinderen in de bovenbouw. Dit
betekent, dat we binnenkort niet meer op
die ouders kunnen rekenen. Daarnaast
draagt Herbert Mokkum zijn jarenlange
taak als zorgvuldige penningmeester graag
over aan zijn opvolger. Wil je die opvolger
zijn, dan horen we het graag!
Het is prettig om de tijd te nemen voor
een goede overdracht. Daarom blijft
Hermien Haaksma nog een jaar in functie
als voorzitter. Deze rol zal zij na volgend
schooljaar jaar ook overdragen. Oftewel:
wie wil onze OR versterken om zo dicht
betrokken te zijn bij allerlei
organisatorische zaken binnen school?
We horen het graag!
Zonnige dagen
Deze periode zijn er dagen waarop de zon
erg krachtig is. We houden hier op school
rekening mee met het buitenspelen. Dit
laten we niet te lang duren, zodat er
weinig tot geen kans op verbranding
ontstaat. Als u wilt dat uw kind
ingesmeerd buiten speelt, ligt deze

verantwoordelijkheid bij u als
ouder/verzorger. Dit betekent dat dit ’s
ochtends en tussen de middag gebeurt.
Als uw kind overblijft, zorgt u voor
zonnebrand in de overblijftas. Tijdens de
overblijf worden kinderen eraan
herinnerd, zodat zij zichzelf in kunnen
smeren wanneer gewenst. Als dit bij de
kleine kinderen niet goed lukt, helpen de
medewerkers en vrijwilligers hierbij.
Mochten hier vragen over zijn, horen we
het graag.

Gebruik watermuur

Structuur voor ouderparticipatie
Dit jaar is een structuur ingevoerd voor de
inzet van ouders en dorp. Er wordt
gewerkt in themagroepen. Alle activiteiten
die er in het IKC zijn, vallen binnen een
themagroep. Ieder OR-lid is
verantwoordelijk voor een bepaalde
themagroep. Dit OR-lid kan de ouders, die
binnen deze groep vallen, vragen voor
verschillende activiteiten. De manier van
werken was even wennen. Bepaalde
punten werken positief en op
organisatorisch gebied is het schoolteam
daardoor ontlast. Voor sommige punten
werkt een plaats in een themagroep ook
beperkend. Daarom is in de werkgroep
besloten om ook een groep ‘Vliegende
keep’ in te voeren. Er zijn bijvoorbeeld
ouders, die bepaalde seizoenen lastiger
inzetbaar zijn, maar een ander seizoen
veel kunnen doen. Deze ouders hebben
wel aangegeven altijd gevraagd te kunnen
worden.
Er zijn voor de onderbouw en de
bovenbouw klassenouders ingesteld. Een

klassenouder helpt en ondersteunt op
organisatorisch gebied. Klassenouders
kunnen ook initiatief nemen voor een
bepaalde activiteit. Zo is er in de
onderbouw een knutselmiddag
georganiseerd door de klassenouder rond
de kerst, waarbij kinderen onder
begeleiding allerlei kerstknutselactiviteiten konden uitvoeren. Voor de
middenbouw zijn er nog op zoek naar een
klassenouder.
Als ouders in een andere groep willen
plaatsnemen, wordt dit aan het begin van
het schooljaar doorgegeven aan de
voorzitter van de OR.
De structuur is schooljaar 2016-2017
vooral gericht geweest op de inzet van
ouders. In het schooljaar 2017-2018 zal er
een uitbreiding naar het dorp worden
gemaakt. Dit doen we met een start in
september / oktober van de ‘Adorper
talenten route’, waarbij talenten in het
dorp worden bezocht, die iets specifieks
aan de kinderen kunnen laten zien.

Onthulling plannen Natuurspeelplaats Adorp door de kinderen
en wethouder Blok

GGD screening 3 juli
Als het goed is, hebben de ouders van de
kinderen van groep 2 en 7 thuis een brief
gehad van de GGD over de screening op
school. Als u akkoord bent met het
schoononderzoek van de GGD, wilt u dan
zorgen dat de toestemming uiterlijk 3 juli
op school aanwezig is? De schoolarts heeft
deze toestemming nodig om het reguliere

onderzoek uit te kunnen voeren op die
dag. Als er bijzonder onderzoek
plaatsvindt, heeft u hier eerder bericht
van gehad en weet u dit uit vorige
bezoeken bijvoorbeeld aan het
consultatiebureau.

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, o.b.s. De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op vrijdag 7 juli.
Agenda
27 juni
27 juni
27 juni
3 juli

Schoolreis groep 1 en 2, kabouterland.

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.

6 juli
10, 11 en 12
juli
14 juli
20 juli
21 juli
22 juli

de schooldag start om
9.30 (inloop 9.15)
sportdag peuters tot en
met groep 4
MR vergadering
screening GGD groep 2
en groep 7
rapporten mee
oudergesprekken (12 juli
alleen voor groep 3)
American party
viering laatste schooldag
Groep 5 t/m 8 ’s
middags vrij
Start zomervakantie

