met deze hoofdfiguren uit onze
vertelcultuur? Dit boek is voor kinderen
vanaf 7 jaar is geen
toevallige
verzameling mooie
verhalen. Centraal
staat de kunst van het
vertellen.
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Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp
Tel. 050 -3061261
obsdewierde@lauwerseneems.nl
www.obsdewierde.nl
www.facebook.com/ikcadorp

Jaarplanning 2017-2018
In de bijlage ontvangt u de
vakantieplanning en de margedagen voor
het volgende schooljaar. Deze zijn ook
terug te vinden op de website
http://www.obsdewierde.nl/pagina/2479
45/+Schooltijden+en+vakanties Het
informatieboekje met alle praktische
informatie wordt direct aan het begin van
het schooljaar verstrekt.

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

Storm
Pim
Indy
Max
Anouk
Ronnie

Voorleesboek
In groep 3, 4 en 5 wordt op dit moment
voorgelezen uit ‘Het verhaal vertelt’ van
Arend van Dam en Alex de Wolf.
Mariken van Nimwegen, Tijl Uilenspiegel,
Koning Gilgamesj, Moby Dick... wie kent
hun namen niet? Maar hoe gingen de
verhalen ook alweer? En is het niet hoog
tijd dat ook jonge kinderen kennis maken

Clinic voetbal, sportdag groep 2, 3 en 4.

Formatie
Voor volgend jaar is de samenstelling van
het team grotendeels stabiel. In groep 1, 2
en 3 zal juf Nienke weer zijn. Op de
vrijdagochtend is juf Monique in groep 2
en 3 (groep 1 is op vrijdag vrij). Juf
Monique is bij bijna alle kinderen bekend,
omdat zij de gymnastieklessen op
donderdag verzorgt. Dit zal zij ook komend
schooljaar doen en op die manier is er een

mooi overdracht moment voor juf Nienke
en juf Monique. Wij zijn blij met een
vertrouwd gezicht in de klas en met de
inzet van juf Monique voor onze school.
In groep 3, 4 en 5 zal juf Marloes op
maandag tot en met donderdag zijn, op
vrijdag is juf Vanessa bij groep 4 en 5
(groep 3 is op vrijdag bij groep 2). Juf
Vanessa is op maandag bij groep 6, 7 en 8.
Op dinsdag tot en met vrijdag is juf
Frounie in groep 6, 7 en 8.

als orthopedagoog en zal in het nieuwe
schooljaar niet meer bij ons zijn. Veel
succes en plezier in je nieuwe baan,
Carien! Jammer, dat je ons gaat verlaten.
Gelukkig hebben we een goede opvolger:
Paulien Minses (zie verderop in het
Wierdenieuws). Paulien is al op een aantal
scholen van Lauwers en Eems werkzaam
en is enthousiast over de start bij ons op
school. Het team heeft kennisgemaakt en
de overdracht vindt volgende week plaats.
Welkom, Paulien!

Juf Monique zal het stukje in de
onderbouw op zich nemen, omdat juf
Floor de schoolleidersopleiding
vakbekwaam komend jaar zal volgen /
afronden.
De constructie voor groep 3 is dit
schooljaar goed bevallen. De kinderen van
groep 3 hebben ‘het beste van beiden
werelden’ ontvangen. De overgang van
een meer thematische naar een meer
gestructureerde werksituatie kwam op
deze manier het beste tot zijn recht. We
hebben onder andere naar aanleiding van
de leeropbrengsten het idee, dat de
kinderen in groep 3 hier veel van hebben
geprofiteerd. Daarom hebben we ook voor
volgend jaar voor deze constructie
gekozen. Dit houdt voor groep 3 in dat ze
op maandag tot en met donderdag tot en
met de ochtendpauze bij groep 4 en 5 zijn.
Na de ochtendpauze en de middag zijn ze
bij groep 1 en 2. Op vrijdag is groep 3
samen met groep 2. De extra vakken die
wij bieden vanaf groep 3 (HVO, GVO,
gymnastiek van de vakleerkracht) zullen zij
zoals andere jaren volgen.
Onze huidige intern begeleider, Carien
Kroeze, heeft een andere baan gevonden

Clinic tennis, sportdag groep 2, 3 en 4.

Terug in de tijd, eindvoorstelling
Wij kunnen bijna niet wachten, maar
donderdagavond 20 juli gaan de deuren
van Artharpe om 19.00 uur voor ons open.
U kunt dan nog een kopje koffie voor
aanvang kopen. De eindvoorstelling zal om
19.30 uur beginnen en duurt zo ongeveer
een uur. Wij vragen u dringend jonge
kinderen thuis te laten, zodat iedereen
van de oudere kinderen op het podium
kan genieten. De broertjes en zusjes
hebben woensdagmorgen de gelegenheid
om de eindvoorstelling tijdens de generale
te zien. Dan zal ook “gestrooid” worden
door de kinderen van groep 8 , die de
school gaan verlaten (strooien is een

traditie en betekent dat ze de kinderen
trakteren).
Broers en zussen die al op het VO zitten
zijn van harte welkom, evenals opa’s,
oma’s of een hele vaste oppas
bijvoorbeeld. Wij hopen op een goede
opkomst en verheugen ons enorm op de
voorstelling.
Even voorstellen
Paulien Minses
Mijn naam is Paulien Minses.
In het nieuwe schooljaar
word ik intern begeleider van
De Wierde. Ik zal 1 dag per
week aanwezig zijn op
wisselende dagen.
Vanaf 1993 ben ik werkzaam in het
basisonderwijs. De eerste 10 jaar werkte ik
in Almere in de groepen 5 t/m 8. Daarna
ben ik naar Roden verhuisd en heb 12 jaar
in Leek gewerkt als leerkracht van diverse
groepen en 5 jaar als intern begeleider.
Vervolgens heb ik een jaar de plusklas in
Zuidhorn gedraaid, daarna ben ik
overgestapt naar Lauwers en Eems. In
augustus 2017 ben ik intern begeleider
geworden van de basisscholen in Ezinge,
Garnwerd en Uithuizermeeden en komend
jaar komt Adorp daar dus bij. Afgelopen
week heb ik kennis gemaakt met het team
en in de laatste schoolweek bespreek ik
met juf Carien de overdracht. Ik heb heel
veel zin om op De Wierde te komen
werken en hoop de kinderen snel te leren
kennen.
Loes Doornbos

Mijn naam is Loes Doornbos en ik doe de
opleiding PABO aan de Hanze Hogeschool
in Groningen. Ik zit in het laatste jaar van
de opleiding en daar hoort een LIO-stage
(Leraar in opleiding) en onderzoek bij. Na
mailcontact en een aantal goede
gesprekken met juf Floor en juf Frounie,
ben ik aangenomen om vanaf september
een half jaar stage te lopen in de groep
6/7/8. Dit houdt in dat ik 3 dagen in de
week voor de klas zal staan en 2 dagen in
de week onderzoek doe binnen de
school. De begeleiding tijdens mijn uren
voor de klas krijg ik van juf Frounie. Juf
Floor begeleidt mij bij het onderzoek.
Ik kijk erg uit naar de stageperiode en ik
hoop jullie vanaf komend schooljaar te
ontmoeten in de klas.
Suzanne van Dijken
Komend schooljaar zal ik
stage komen lopen op de
maandag en de dinsdag in
groep 4/5. Ik ben
derdejaars student van de
pabo van de Hanze Hogeschool in
Groningen. Dit betekent, dat ik veel lessen
zal gaan geven, dat ik samen met de
groepsleerkracht groepsplannen en
andere administratieve zaken zal gaan
leren afhandelen en het zou voor kunnen
komen dat ik vraag om een keer aanwezig
te mogen zijn bij een oudergesprek. Het
grootste gedeelte van de tijd zal ik dus
voor de klas staan.
Ik ben 23 jaar en ik kom uit Middelstum.
Naast de opleiding, sport ik graag,
voornamelijk voetbal en tennis. Daarnaast
speel ik bij de malletband in Middelstum,
dat is een slagwerkgroep. Ik kom uit een

muzikale familie en het zal dan ook zeker
gebeuren, dat ik met de kinderen leuke
muzieklessen ga doen! Ik houd ook van
gezellige dingen ondernemen met
vrienden en familie. Mocht je mij
tegenkomen en vragen hebben, stel ze
gerust. Ik kijk er naar uit om volgend jaar
op IKC De Wierde door te brengen. Een
fijne zomer toegewenst!

Lieveheersbeestjespad, peuters en groep 1.

Laatste schooldag
Op donderdag 20 juli vieren we ‘s middags
de laatste schooldag met een vossenjacht.
Hier hebben we 8 vossen voor nodig en
begeleiding van de groepjes. Als u hieraan
mee kunt doen, heel graag! Dit zal een
inzet vragen van 12.45 tot 15.15 uur. Als
oppas voor kleinere broertjes / zusjes
moeilijk is, kunnen zij gewoon mee met de
ouder. Opgeven bij Nathalie Spinder:
natjevan3008@gmail.com
Nieuws van de MR
Na een aantal jaren van veel inzet zal
Collin Hamming zich niet verkiesbaar
stellen als MR lid voor de komende drie
jaar. Om zijn plek als ouderlid van de MR
op te vullen, heeft er een oproep in het
Wierdenieuws van 21 april 2017 gestaan.
Er is inmiddels een kandidaat, die al twee

keer aanwezig is geweest bij een MR
vergadering om te kijken hoe het er aan
toe gaat. Floris Knot wil zitting nemen in
de MR en daarmee de rol van Collin
opvolgen. Omdat er tot nu toe geen
andere gegadigden waren, gaan wij er
vanuit dat Collin zijn stokje tijdens de
zakelijke ouderavond in het volgende
schooljaar kan overdragen aan Floris. Als
er nog iemand is, die deze rol ook wil
vervullen, horen wij het graag. Dan
schrijven we een verkiezing uit voor de
zakelijke ouderavond. Tevens neemt Floris
de rol van GMR-lid (MR van alle scholen
van Lauwers en Eems) over van Mark Jan
Ineke. Mark Jan Ineke zal zijn rol als
ouderlid in de MR nog een jaar vervullen
om de continuïteit te waarborgen en voor
een goede overdracht te zorgen aan de
nieuwe ouderleden. Volgend jaar zal hij
zijn plek ook overdragen aan een nieuw
MR lid. Tegen die tijd ontvangt u de
oproep via het Wierdenieuws.

Clinic volleybal, onderhands oefenen, sportdag groep 2, 3 en 4.

Projectscholen
Voor de ‘nieuwe ouders’ een korte
terugblik op het traject, waar we op dit
moment in zitten. Drie jaar geleden
dreigde sluiting van onze school, omdat er
in toekomstscenario III (voorstel voor

scholenspreiding in Noord-Groningen van
schoolbestuur VCPONG en schoolbestuur
Lauwers en Eems) een norm werd gesteld
van 80 leerlingen per school. Er is door
een grote groep mensen hard gewerkt aan
het opstellen van een plan voor onderwijs
in Adorp. L&E was enthousiast en wilde dit
met ons uitwerken. Er werd door een
aantal partijen (schoolteam, MR,
dorpsbelangen, L&E) een
intentieverklaring getekend. Dit houdt in,
dat we met elkaar aan de slag zijn gegaan
voor het behoud van onderwijs in Adorp
met als belangrijke voorwaarde: een hoge
kwaliteit van het onderwijs. Het doel is het
realiseren van het plan ‘IKC De Wierde’ en
we zijn inmiddels hard op weg. L&E wil
samen met ons en nog twee scholen die
als speciale projectscholen gezien worden
(Pieterburen en Garnwerd) de plannen
verder ontwikkelen. In 2018 wordt het
plan geëvalueerd, de criteria hiervoor
formuleren we samen. Werkdruk voor
docenten is bijvoorbeeld één van de
zorgen die er zijn. Dit wordt op onze
school deels ondervangen door de nieuwe
structuur van themagroepen, die dit jaar
zijn ingesteld. Het is nog even wennen,
maar er wordt al veel gewerkt met de
inzet van de themagroepen. In het vorige
Wierdenieuws stond de evaluatie van
deze manier van werken ten aanzien van
ouderparticipatie en hoe we volgend
schooljaar verdergaan met deze
themagroepen. Het team ervaart deze
manier van werken als goede
ondersteuning en is blij met de grote inzet
van ouders.
Het team en de MR zijn betrokken bij het
evaluatietraject in zijn geheel. Op dit
moment worden de criteria op

bestuursniveau bijgesteld / vastgesteld en
deze worden weer voorgelegd aan de MR.
Mochten hierover vragen zijn, kunt u altijd
een van de MR leden of de schoolleider
benaderen.

De blijste vogelaar op bezoek, Groninger landschap.

Lijst ouderparticipatie
In de bijlage vindt u nogmaals het
overzicht met de themagroepen van de
ouderparticipatie. Er gaat natuurlijk een
en ander veranderen met veranderende
OR leden en met ouders van
schoolverlaters. U kunt in ieder geval op
de lijst zien waar u nu bent ingedeeld en
of u dit volgend jaar weer zo wilt. Alleen
wijzigingen hoeven te worden
doorgegeven bij Hermien Haaksma,
voorzitter OR.
American party
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de
American party van volgende week vrijdag
14 juli. Wij vieren dit feest met het hele
IKC. De uitnodiging aan de ouders van de
0-4 jarigen wordt door Saskia van
Heuvelen verstuurd.

Een van de praktische lessen van taalondersteuning.

Nieuws vanuit GVO
Het laatste gvo-thema voor de
zomervakantie is "reizen" met deze week
het verhaal over Nehemia. Hij woonde in
ballingschap in een ander land en werkte
daar aan het hof. Toen hij vernam dat
Jeruzalem, in zijn vaderland, was
verwoest, vroeg hij aan de koning
toestemming om terug te reizen en zijn
mensen te helpen. De koning vond het
goed en Nehemia leidde de wederopbouw
van de stad. In groepjes hebben de
kinderen prachtige ommuurde steden
gebouwd (zie foto’s).

Schoonmaak
Afgelopen jaar hebben twee ouders in de
laatste week van de zomervakantie een
flinke schoonmaak van de school gedaan.
Mochten er ouders zijn, die dit ergens in
kunnen plannen en even willen helpen in
de klas met de zaken die niet zo
regelmatig opgepakt worden, horen wij
het graag. Wij zijn die week aanwezig op
school. Dus de dag en tijd kan zelf bepaald
worden, wel in samenspraak zodat we
weten wie er wanneer komt. Voor de
zomervakantie willen we beginnen met de
spullen van groep 1 en 2. Willen deze
ouders aangeven wanneer het hen schikt
iets mee te nemen om thuis schoon te
maken? De eerste spullen zijn inmiddels
meegegaan.

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, o.b.s. De Wierde
Het volgende en laatste Wierdenieuws van
dit schooljaar kunt u verwachten op
vrijdag 21 juli.
Agenda
10, 11 en 12
juli
14 juli
20 juli
20 juli
21 juli
22 juli

oudergesprekken (12 juli
alleen voor groep 3)
American party
viering laatste schooldag
19.30 uur eindvoorstelling groep 678
Groep 5 t/m 8 ’s
middags vrij
Start zomervakantie

