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

Afscheidscadeau voor juf: een digibord?

Wie is er in (en vlak na) de vakantie jarig?
28 juli
31 juli
7 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
5 september
9 september
9 september

Anouk
Ronnie
Nikky
Ruben
Willem
Fenna
Cas
Emanuel
Felix

Prietpraat
Tijdens de vossenjacht nadert een groepje
de hooglanders op het oude voetbalveld.
Een boerenzoon van een melkveebedrijf
klampt zich vast aan juf. Juf: ‘Wat is er aan
de hand, jongen?’
‘Ik ben bang voor koeien!’

Afscheid
Bij het einde van het schooljaar hoort het
afscheid van groep 8. Met mooie
herinneringen nemen we afscheid van een
fantastische groep kinderen, die een
schitterende, persoonlijke voorstelling
hebben gegeven gisteravond (zie voor
verslaglegging Winsum Nieuws /
Facebook).
Gerben, Mare, Dino, Indy en Stijn: we
hebben genoten van jullie vrolijke,
enthousiaste, serieuze, vriendelijke,
betrokken aanwezigheid op onze school.
We gaan jullie missen. Veel plezier op de
nieuwe scholen en kom nog eens langs!

De dikke dames, klei en verf, groep 6, 7, 8.

Clown Doedel geeft een show in Adorp
Op vrijdag 11 augustus wordt de
jaarlijkse kermis als vanouds geopend met
een leuke kindervoorstelling. Deze keer
komt clown Doedel naar Adorp voor een
uur lachen en meedoen. Hij brengt
namelijk zijn was naar de wasserette,
maar het blijk een doe-het-zelf-wasserette
te zijn. Je begrijpt wel: een clown die voor
het eerst zelf moet wassen en
strijken....dat kan nooit goed gaan en alles
loopt uit de hand.

jaar zal Tina Kamminga deze rol van Diana
overnemen. Tina heeft het afgelopen jaar
als pedagogisch medewerker drie dagen
per week gewerkt tussen de middag en zal
dit ook blijven doen het komende
schooljaar. Zij zal daarnaast de
coördinerende rol van Diana overnemen.
Diana: hartelijk dank voor je enorme inzet!
We konden altijd op je rekenen en dat is
heel fijn. Diana zal af en toe nog
meedraaien in het overblijfrooster
komend schooljaar.

Heb je zin om naar Clown Doedel te
komen kijken en hem te helpen met de
was? Kom dan op vrijdag 11 augustus om
14 uur naar de feesttent op de
speelweide. Daar kun je een uur lang naar
deze leuke voorstelling kijken. Je krijgt van
ons wat lekkers en de toegang is gratis!
Neem zo veel mogelijk vriendjes en
vriendinnetjes mee; er is plek genoeg.
Daarna kun je lekker over de kermis
lopen.
Tot de 11de! Vrolijke groeten van de
Vereniging van Volksvermaken en de
Culturele Commissie Adorp

Techniekles door groep 8.

Rekenspelletjes groep 2.

Hartelijk dank
De afgelopen 3 jaren heeft Diana
Korendijk zich ingezet voor de coördinatie
van de overblijf en drie dagen per week de
begeleiding tussen de middag. Volgend

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.

22 juli
Week 30 t/m
35

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

31 augustus

Het eerste Wierdenieuws van volgend
schooljaar kunt u verwachten op
donderdag 7 september.
Agenda

4 september

Start zomervakantie
Beginnende
werkzaamheden ten
behoeve van de aan te
leggen Natuurspeelplaats
schoonmaakouders
helpen om de school
weer startklaar te maken
Eerste schooldag
schooljaar 2017-2018

