stroom’. Het multifunctionele karakter van
ICT-vernieuwing.
Prietpraat 2
Teuntje: ‘Op het leerplein mag je hardop
praten, want het is hier openbaar.’
Pim: ‘Nee, buiten is het openbaar, binnen
is het binnenbaar.’

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

Voorleesboek
In groep 6, 7, 8 wordt op dit moment
voorgelezen uit ‘Bezoek van oma’,
geschreven door Sanne de Bakker. In het
dorpje Krakelia komen eens per jaar alle
doden terug op aarde om oude bekenden
te bezoeken. Bij Dieuwertje is het zover:
ze heeft de juiste leeftijd bereikt en op 1
januari krijgt ze bezoek van haar
overleden oma. Dieuwertje is dolblij om
haar weer te zien. Maar er is één
probleem: oma wil niet
meer weg. En oma is echt
heel leuk en grappig, maar
ze bemoeit zich ook overal
mee. Hoe komt Dieuwertje
weer van haar af zonder
haar te kwetsen?
Naamdicht Amber, groep 6

Wie is er de komende tijd jarig?
28 september Marlies
29 september Danny
3 oktober
Nout
6 oktober
Luuk A
8 oktober
Hanne
24 oktober Stef
Prietpraat 1
Oplossing na een zussenruzie
Hanne: ‘als je zo doorgaat, stop ik je in de
laptopkast en dan sta je lekker onder

Orkanen zijn eng.
Razende wind, heel hard.
Krachtig en koud.
Alleen ik zag het op t.v.
Als ik op Sint Maarten was, wou ik weg.
Naar Nederland, naar Adorp, naar huis.
Een aantal belangrijke data dit schooljaar
In de agenda onderaan het Wierdenieuws
vindt u altijd de belangrijke data van de
komende periode. Hierbij voor het hele
schooljaar een aantal data om op te
nemen in de agenda:
26-09-2017: informatieavond.
04-10-2017: start Kinderboekenweek.

05-10-2017: landelijke stakingsdag, school
dicht; alle kinderen vrij.
21-10-2017: start herfstvakantie (1 week).
08-11-2017: studiedag, alle kinderen vrij.
09-11-2017: Sint Maarten in de kerk
(onder schooltijd, voor kinderen).
20-11-2017: oudergesprekken (avond).
21-11-2017: onderwijs markt Winsum
(voor de kinderen van groep (7) 8, avond).
22-11-2017: oudergesprekken (avond).
05-12-2017: viering Sinterklaas, groep 1
t/m 4 ’s middags vrij.
21-12-2017: kerstdiner (avond).
22-12-2017: groep 5 t/m 8 ’s middags vrij.
23-12-2017: start kerstvakantie (2 weken).
25-01-2018: voorleesontbijt.
08-02-2018: rapport mee.
12-02-2018: oudergesprekken (avond).
13-02-2018: oudergesprekken (avond).
15-02-2018: start poëzie weken.
21-02-2018: studiedag, alle kinderen vrij.
24-02-2018: start voorjaarsvakantie (1
week).
10-03-2018: NL doet (zaterdagochtend).
29-03-2018: juffendag.
03-04-2018: 14.30 tot 16.30 open dag.
11-04-2018: studiedag, alle kinderen vrij.
17, 18, 19-04-2018: centrale eindtoets
groep 8.
27-04-2018: Koningsdag, alle kinderen vrij.
28-04-2018: start meivakantie (2 weken).
21-05-2018: Pinksteren.
22-05-2018: schoolfotograaf.
11-06-2018: aftrap sportweek Sauwerd.
05-07-2018: rapport mee.
09-07-2018: oudergesprekken (avond).
10-07-2018: oudergesprekken (avond).
13-07-2018: American party.
19-07-2018: viering laatste schooldag.
19-07-2018: afscheidsavond groep 8.
20-07-2018: groep 5 t/m 8 ’s middags vrij.
Eventuele wijzigingen worden altijd via het
Wierdenieuws bekend gemaakt.

Begrijpend lezen.

Update werkgroep NSA
De ontwikkelingen ten aanzien van de
Natuurspeelplaats Adorp zijn in volle gang
en we zitten inmiddels in de leukste fase,
namelijk de uitvoering: de vergunningen
zijn rond, de bestelling van de
speeltoestellen is gedaan (en wordt 1
november geleverd), de hovenier en het
grondverzetbedrijf zijn ingeschakeld en
zoals het nu lijkt, kan alles volgens
planning worden uitgevoerd. Dit zou
betekenen, dat halverwege november het
resultaat voor iedereen zichtbaar is en het
meeste werk gedaan is. Met grote
projecten zijn er altijd zaken die tegen
kunnen zitten, maar we hebben de
realistische verwachting dat deze planning
moet kunnen worden uitgevoerd. Op
Burendag (aanstaande zaterdag van 9.30
tot 13.00, allen welkom!) worden een
aantal voorbereidende werkzaamheden
uitgevoerd (vooral snoeiwerk). De grote
zaken moeten snel achter elkaar worden
gepland. Als we bijvoorbeeld de tegels
lichten, wordt het lastig spelen voor de
kinderen. Het is op dit moment wat kaal,
maar de omgezaagde bomen zorgen voor
veel speelplezier en dagen de kinderen uit
tot allerlei leuke spellen (wat dat betreft is
het doel van de Natuurspeelplaats al
bereikt).
Het speelhuisje is in de vakantie
verwijderd, omdat deze al was afgekeurd.
Het huisje heeft er tot de uiterste datum
gestaan en we moeten het dus even een

aantal weken zonder doen. De kinderen
lijken er tot nu toe weinig last van te
hebben. We houden u op de hoogte en
hopen op een grote groep snoeiers en
versnipperaars aanstaande zaterdag. Het
goede weer is ons in ieder geval gegund.
Verdeling kinderen in de school
Het schooljaar is weer gestart en de
kinderen zijn weer gewend in de nieuwe
samenstelling en soms in het nieuwe
lokaal. Wat dit jaar opvalt, is dat de
bovenbouw goed gevuld is. De keuze voor
de verdeling voor dit jaar was een grotere
groep in de middenbouw of in de
bovenbouw. Om het te verdelen over de
jaren en de expertise die vorig jaar is
opgebouwd verder uit te bouwen, is
gekozen voor de combinatie, zoals die nu
is. Wanneer de kinderen ’s ochtends in de
klas komen, lijkt het best ‘een volle vak’.
Voor de zomervakantie hebben we met
elkaar gekeken hoe we dit het beste op
konden vangen en dit gaat nu als volgt:
Maandag is juf Tina als onderwijsassistent
in de klas aan het werk. In overleg met juf
Vanessa neemt zij een groep mee naar het
extra lokaal en soms werkt zij met kleinere
groepjes.
Op dinsdag, woensdag en donderdag
hebben wij een LIO- stagiaire (leraar in
opleiding, vierdejaars PABO-student) in de
klas. Dit is Loes Doornbos, zoals te lezen in
het Wierdenieuws van 7 juli 2017. Zij zal
ook groepen en lessen overnemen.
Door meer handen in de klas en efficiënt
gebruik van het extra lokaal en het
leerplein, denken wij de grote groep in de
bovenbouw goed op te kunnen vangen.
We blijven alert op dit proces en blijven
met elkaar evalueren met als doel een
stabiele situatie en optimale ontwikkeling
van de kinderen. Mochten er andere
signalen zijn bijvoorbeeld vanuit kinderen,
dan horen wij dit zoals altijd graag.

Metselen in verband, groep 2.

Topografie
Net als voorgaande jaren gaan we in groep
6, 7 en 8 binnenkort weer starten met het
leren van de topografie. Groep 6 gaat de
topografie van Nederland leren dit jaar,
groep 7 Europa en groep 8 gaat de
topografie van de werelddelen leren. De
kinderen krijgen de topografie op papier
mee, zodat iedereen weet welke plaatsen
er geleerd moeten worden. Op school kan
er digitaal geoefend worden, maar we
raden ook aan thuis digitaal te oefenen,
bijvoorbeeld via topomania.nl. De
kinderen krijgen twee weken de tijd om de
topografie te leren. De datum van de toets
wordt door de kinderen zelf op de
oefenpapieren geschreven en staat ook
altijd op het whiteboard in de klas.
Iedereen alvast veel succes met het leren
van de eerste toets!
Nieuwsbespreking
In oktober gaan we beginnen met de
nieuwsbespreking. Iedere week gaan twee
kinderen het nieuws volgen, ze kiezen
minimaal een bericht / artikel uit. Meer
mag natuurlijk ook! Dit kan een bericht uit
de krant zijn, maar het mag ook van
internet. We geven de voorkeur aan
nationaal of internationaal nieuws. Iedere
maandag vertellen de kinderen in een
korte presentatie voor de klas in eigen
woorden het gekozen nieuws. We starten
met groep 8, daarna groep 7 en tenslotte
groep 6. De planning wie wanneer aan de

beurt is, hangt op het whiteboard in de
klas maar iedereen krijgt ook een kopie
van de planning mee naar huis.

Voor groep 6, 7 en 8 verzorgt MoDo de
voorstelling ‘Helpen is niet griezelig’,
(waarschijnlijk) op donderdagochtend 12
oktober.
Hartelijk dank aan de Culturele
Commissie Adorp (CCA), die ons en De
Meander financieel ondersteunt bij het
aanbod van deze voorstellingen.

Kapla, groep 2.

GVO: wat gaan we doen? (groep 678)
We zijn in de bovenbouw gestart met het
thema “vrede, wie durft?” om daarmee
aandacht te geven aan de vredesweek in
september. Wat is waarheid? De vraag
“wie heeft de liefste moeder” laat zien,
dat er soms meer waarheden mogelijk
zijn. Over de profeet Jesaja hebben we
een mooi gedicht, we maken een
wensboom (groep 6), Malala laat met haar
boek zien dat ook kinderen zich kunnen
inzetten voor vrede en kinderrechten
(groep 7-8) en we verbeelden onze
wensen op een moodboard (groep 7-8).
We zullen onze werkstukken in de school
zichtbaar maken. Loop binnenkort maar
eens binnen en geniet er ook van!
Trix Krol, docent gvo
Voorstellingen Kinderboekenweek
In samenwerking met de culturele
commissie Adorp (CCA) en c.b.s. De
Meander in Sauwerd hebben we een
tweetal voorstellingen geregeld in het
thema van de Kinderboekenweek. Groep
1 t/m 4 van De Meander in Sauwerd zal op
dinsdagmiddag 17 oktober bij ons in het
speellokaal samen met onze groep 1 t/m 5
de voorstelling ‘Een beetje vreemd’ van
theater JOAN bijwonen.

Trotsboom nieuwe stijl.

Nepnieuws (ICT redactie)
Het staat op internet, maar is het waar en
hoe controleer je dat? Het vervelende is,
dat hoe meer er op een bericht geklikt
wordt, hoe vaker het verschijnt in
zoekmachines en op socialmedia. Het is
daarom zo belangrijk dat kinderen
informatievaardigheden leren en
gebruiken om berichten en informatie te
beoordelen. Het moet eigenlijk een
tweede natuur zijn van ons allemaal om je
af te vragen: wie is de afzender, welke
bronnen zijn er gebruikt. Bewust en
kritisch met nieuws en berichten om gaan
is een must om “echt en nep” van elkaar
te leren onderscheiden. Onderstaande
checklist kan daar wellicht bij helpen:
1. Lees het hele bericht en niet alleen de
titel: een titel trekt alleen maar de
aandacht;
2. Waar komt het artikel vandaan: de
grote nieuwsmedia hebben zich te houden
aan vastgestelde regels;
3. Is het satire of een column: overdreven
grappig is vaak een aanwijzing dat het niet
om echt nieuws gaat;

4. Welke bronnen zijn gebruikt: goede
berichten vermelden altijd de bronnen,
bekijk die ook;
5. Wie heeft het artikel geschreven: zoek
of er iets bekend is van de schrijver zoals
andere artikelen, informatie over
hem/haar;
6. Controleer de datum: aan oud nieuws
heb je niet zoveel;
7. Vraag ook anderen naar hun mening:
praten over nieuws en kritisch lezen helpt.
Redactie ICT werkgroep L&E
Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Wijziging in de agenda
In het vorige Wierdenieuws stond een
Exova m4th inloop ochtend gepland voor
vrijdag 29 september. Aan het eind van
vorig schooljaar hebben we in het team
met elkaar besloten om meten, tijd en
geld extra aandacht te geven om voor te
zijn, dat de resultaten op dat gebied naar
beneden gaan. Een aantal
basisvaardigheden willen we met elkaar

schoolbreed aanpakken. Hiervoor
gebruiken we bepaalde lessen uit de
methode ‘Wereld in Getallen’. Deze lessen
vinden in alle groepen op de vrijdag
plaats. Deze manier van werken geeft een
minder goed beeld van de manier van
werken gedurende de rest van de week.
We prikken met elkaar een datum op de
woensdag, omdat dat een dag is waarop
relatief veel ouders vrij zijn. De precieze
datum volgt later.
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 5 oktober.
Agenda
23 september
26 september
27 september
4 oktober
5 oktober
5 oktober
21 oktober
8 november

burendag, 9.30 tot 13.00.
informatieavond
uitreiking stoetboom aan
startende kinderen
start project
Kinderboekenweek
Dag van de leerkracht.
Landelijke stakingsdag,
scholen dicht.
start herfstvakantie
studiedag, alle kinderen
vrij

