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gezondheid terugzagen afgelopen
maandag. Er is weer een boel gebeurd in
de vakantie, kinderen hebben mooie
ervaringen opgedaan. Na zes weken zijn
sommige kinderen weer wat groter
geworden en / of veranderd. Dat is voor
ons mooi om te zien. Een speciaal welkom
aan onze nieuwe kinderen:
- Oscar, Danny en Roald: welkom in
groep 7!
- Anna Sofia en Janet: welkom in
groep 5!
- Wout: welkom in groep 1!
We hopen dat jullie een fijne tijd hebben
bij ons op school.
Ook voelden wij (als team) ons weer zeer
welkom in school door een mooi en lekker
cadeautje van de OR: er stonden prachtige
rozen, pepermuntjes voor een frisse start
en een lekkere fruithap voor de kinderen.
Heel attent, dank je wel OR!!

Wie is er de komende tijd jarig?
5 september Cas
9 september Emanuel
9 september Felix
19 september Bram S
28 september Marlies
29 september Danny
3 oktober
Nout
6 oktober
Luuk A
8 oktober
Hanne
24 oktober Stef
Welkom
Bij de start van een schooljaar hoort een
warm welkom, bij deze. We zijn blij, dat
we alle kinderen weer in goede

GGD screening groep 2 en groep 7
Donderdag 14 september is de screening
door de GGD van de kinderen van groep 2
en groep 7. Deze screening is een vervolg
op de bezoeken aan het consultatiebureau
(en wanneer van toepassing aan de

schoolarts). Voor de screening wordt door
ouders een vragenlijst ingevuld. Hiervoor
krijgt u per mail / per post een uitnodiging.
De screening van groep 2 is gericht op
ogen, oren, lengte en gewicht. De
screening van groep 7 is gericht op lengte
en gewicht. De vragenlijst voor ouders is
uitgebreider en biedt voor ouders de
mogelijkheid voor het bespreken van
zaken, waar ouders zorgen over hebben.
Mocht er deze week geen uitnodiging
binnenkomen voor het invullen van de
online vragenlijst, is het verstandig om
contact op te nemen met de GGD
Groningen, telefoonnummer:
050 367 40 00.
Voor meer informatie:
https://ggd.groningen.nl/jeugdopvoeding/basisschool

bij deze traditie aansluiten als kinderen de
overstap maken van peutergroep (of een
andere plek) naar groep 1. Dit jaar maken
we een start met deze traditie op
woensdag 27 september. De twee
kinderen die aan het begin van dit
schooljaar zijn gestart ontvangen die dag
een stoetboom en zullen welkom worden
geheten door de andere klassen. Een
stoetboom is een boom, waar takken van
worden afgeplukt voor de kinderen die op
school starten om hen wijsheid mee te
geven voor hun tijd op school. Deze tak is
gevuld met bolletjes deeg
(krentenbolletje, stoet) en wij kiezen
ervoor om de spulletjes, die kinderen
nodig hebben in de klas toe te voegen aan
de stoetboom. Hierbij kunt u denken aan:
het naamkaartje, het persoonlijke kaartje
voor het kiesbord, potloodjes, gummetje
etc.
Als er iemand is, die mooie aanvullende
ideeën heeft over de invoering van deze
traditie, horen wij het graag. Juf Nienke
heeft de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de traditie en u kunt dan
ook bij haar terecht om mee te denken.
Voor meer informatie zie:
https://www.immaterieelerfgoed.nl/page/
994/stoetbomentraditie

De meest effectieve verstopplek tijdens buut verstoppertje

Nieuwe traditie
In 2003 heeft UNESCO de uitspraak
gedaan, dat immaterieel erfgoed naast het
materiele erfgoed beschermd moet
worden. 168 landen hebben dat verdrag
ondertekend. In 2012 heeft Nederland dit
verdrag ook ondertekend. Er is een lijst
opgesteld met immaterieel erfgoed door
het Nederlands centrum voor
volksculturen. Zij heten nu KIEN
(kenniscentrum immaterieel erfgoed
Nederland). Inmiddels staan er meer dan
100 tradities op deze lijst. Op 30 maart
2017 is de traditie ‘Stoetbomen’ op deze
inventarislijst gekomen. We willen graag

Burendag
Zaterdag 23 september is het burendag.
We gaan dan weer met elkaar aan de slag
van 9.30 tot 13.00 uur. Deze keer richten
we ons op de ontwikkeling van de
Natuurspeelplaats. Er hebben al wat
voorbereidende werkzaamheden
plaatsgevonden, maar de 23e worden
grote stappen gemaakt. Daar wilt u toch
bij zijn?? We hopen in ieder geval op veel
inzet. Op die manier kunnen we het
project Natuurspeelplaats Adorp snel
vormgeven. De klussenlijst wordt in de

werkgroep opgesteld en volgt na de eerste
vergadering van de werkgroep
Natuurspeelplaats Adorp. Deze vindt
plaats op woensdag 13 september.
Koken met Ingrid
In samenwerking met Ingrid Slierings van
de dorpstafel gaat een aantal kinderen op
de vrijdag, waarop de dorpstafel
plaatsvindt, koken als onderdeel van het
creatief circuit. We starten met groep 8
om te kijken of kinderen het leuk vinden
en of het goed aansluit bij de dorpstafel.
De kinderen mogen zelfs serveren,
wanneer ze dit leuk vinden! Dit is buiten
schooltijd (en dus alleen als kinderen het
willen) in Artharpe. Als ze willen helpen
met de bereiding en in de bediening,
worden ze verwacht tussen 16.45 en 17.00
uur om alles klaar te maken. Vanaf 17.30
uur komen de gasten. De kinderen eten
gratis mee en helpen in de bediening. Als
de ouders willen komen om door hun kind
bediend te worden, kan dit door opgave
bij de dorpstafel (zie bijlage). Het serveren
van het eten is op basis van vrijwilligheid.
De eerste keer dat een kind aan de beurt
is, is er overleg tussen de desbetreffende
ouders en school over de invulling, zodat
iedereen weet wat de bedoeling is. De
data van de dorpstafel: 15 september, 6
oktober, 3 november, 1 december. Als het
van beide kanten goed bevalt, willen we
het een vervolg geven in 2018 en gaan we
groep 7 hierbij betrekken.

Overzicht kinderen
Donderdag gaat op papier de lijst met alle
kinderen in de verschillende klassen mee.
Hierop staan de gegevens van kinderen en de
verdeling van de klassen. Omdat kinderen ook
vaak met kinderen uit andere klassen spelen,
ontvangt u een overzicht van de hele school.
Het informatieboekje volgt maandag.
Protocol ‘vervoer kinderen’
We hebben naar inleiding van inbreng van een
ouder in de MR een protocol ‘vervoer
kinderen’ opgesteld. Dit protocol is gericht op
een veilige manier van vervoeren van
kinderen en op een veilige deelname aan het
verkeer. Het gaat hierbij zowel om vervoer te
voet, per fiets, per auto als om vervoer per
bus. In de bijlage vindt u het opgestelde
protocol. Mochten hierover vragen zijn, horen
wij het graag.
In het kader van veilig vervoer blijven we ook
vragen om situaties waarin het rode
verkeerslicht wordt genegeerd te blijven
melden bij de politie 0900-8844, het liefst met
kenteken. Voor de vakantie hebben we als
school weer een melding gedaan met het
kenteken erbij. De bestuurder is benaderd
door de politie en het blijkt ook weer, dat de
verkeerslichten niet door iedereen goed
worden gezien. We blijven in samenspraak
met een groepje ouders alert op de
verkeerssituatie rond de verkeerslichten, maar
het helpt enorm als er veel gemeld wordt.

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
American party, 14 juli 2017

Het eerste Wierdenieuws van volgend
schooljaar kunt u verwachten op
donderdag 21 september.

Agenda
4 september
7 september

14 september
14 september
18 september
23 september
26 september
27 september
29 september

Eerste schooldag
schooljaar 2017-2018
infoboekje en
schooloverzicht kinderen
gaan mee op papier
Screening GGD groep 2
en groep 7
MR vergadering
MR overleg
projectscholen
burendag
informatieavond
uitreiking stoetboom aan
startende kinderen
exova inloopochtend

4 oktober
21 oktober
8 november

8.30 tot 9.00 uur
start project
kinderboekenweek
start herfstvakantie
studiedag, alle kinderen
vrij

