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maar Melle wel. Zijn gorgel Bobba zit ’s
nachts bij Melle op het bed om over hem
te waken net als andere waakgorgels. Dat
doen ze om kinderen te beschermen
tegen de brutelaars, die kinderen ziek
willen maken. Op een avond komt er een
groep Groenlandse brutelaars naar
Nederland, maar Melle heeft een plan om
samen met de gorgels de brutelaars voor
eeuwig te verslaan. Gaat dit gevaarlijke
plan lukken en zullen de kinderen voor
altijd bevrijd zijn van de vieze,
ziekmakende adem van de brutelaars?

obsdewierde@lauwerseneems.nl
www.obsdewierde.nl
www.facebook.com/ikcadorp

Wie is er de komende tijd jarig?
24 oktober
Stef
6 november
Marit
14 november
Menno
16 november
Kirsten
19 november
Timo
Prietpraat
Juf: hoe was het bij de huisarts?
Pim: wel goed, maar ik moest heel lang
wachten, want hij had
een noodspoed.
Voorleesboek
In de onderbouw wordt op
tussenmomentjes in de kring geluisterd
naar het luisterboek van ‘De Gorgels’,
voorgelezen door Jochem Meijer. Mensen
en kinderen kunnen gorgels niet zien,

Spierballen gezocht!
Deze drie dagen wordt er hard gewerkt
om de tegels te lichten, zodat in de
herfstvakantie de nieuwe bestrating
aangebracht kan worden. We hebben een
beetje machinale hulp, maar er moet ook
nog een en ander met de hand gebeuren.
Er hebben al een aantal mensen zich
opgegeven, maar iedereen kan aanhaken!
Vele handen maken licht werk:
Donderdag 19 oktober van 16.00 -18.00
Vrijdag 20 oktober van 13.00 - 15.00
Zaterdag 21 oktober van 9.00 - 11.00
Als je een kruiwagen, schep en
handschoenen hebt, neem ze dan mee. Er
is op alle drie de dagen een shovel
aanwezig om de pallets te verplaatsen,
dus een kruiwagen is niet noodzakelijk,
maar kan handig zijn voor het verplaatsen
van puin. Een schep en handschoenen zijn
wel erg handig om mee te nemen. Voor de
kinderen zijn er werkhandschoenen in
kindermaat.

Voorstelling ‘Helpen is niet griezelig’ van MoDo in het thema
van de kinderboekenweek

Overblijf
Op dit moment zijn we tevreden met hoe
de overblijf georganiseerd wordt. Er zijn
op dinsdag en donderdag twee
pedagogisch medewerkers (juf Tina en juf
Kathy) van Thuishuis Klein is Fijn, op
maandag één (juf Tina). Op vrijdag
verzorgt een groep van 5 ouders roulerend
de overblijf.
Het inzetten van de pedagogisch
medewerkers kost echter extra geld. Daar
komt bij dat de pedagogisch medewerkers
een periode van circa 1,5 tot 2,25 uur
moeten wachten totdat hun rooster bij de
b.s.o. begint. Deze wachturen werden tot
op heden volledig door Thuishuis Klein is
Fijn voor rekening genomen. Dit omdat
naar huis sturen niet getuigt van goed
werkgeverschap. Iets waar de overblijfcommissie en de MR dankbaar voor zijn.
Echter het is in de ogen van de MR en de
overblijfcommissie niet fair dat Thuishuis
Klein is Fijn opdraait voor alle extra
kosten. Vanuit de MR is er daarom een
voorstel gekomen om Thuishuis Klein is
Fijn voor de wachturen, waar mogelijk, te
compenseren. In samenspraak met de
oudergeleding (die instemmingsrecht
heeft als het gaat om de regeling overblijf)
van de MR en de overblijfcommissie is
afgesproken met Thuishuis Klein is Fijn,
dat er dit jaar een vergoeding zal zijn voor
vier van de negen wachturen. Een uur per
week wordt gereserveerd voor het

afhandelen van de administratie. Drie van
die vier uren worden de pedagogische
medewerkers ingezet voor de kinderen op
school.
De vier wachturen kunnen op dit moment
niet geheel uit de opbrengsten van
overblijf worden gehaald en worden
betaald vanuit het spaargeld van overblijf,
dat in de afgelopen jaren is opgelopen.
Deze constructie is niet
toekomstbestendig, maar voor dit
schooljaar goed te dragen. Dit schooljaar
wordt gekeken hoe we toekomstbestendig
de overblijf kunnen opvangen onder
begeleiding van pedagogisch
medewerkers. Daarbij hoort ook een
verhoging van de prijs voor overblijven.
Op de zakelijke ouderavond op 1
november worden de financiën van
overblijf verder toegelicht.
Oproep: we zoeken naar mensen, die op
de vrijdag in het systeem mee kunnen
draaien. Hoe meer mensen meedoen,
hoe minder vaak iedere vrijwilliger hoeft
te doen. Op dit moment zijn er vijf
mensen.

Applaus voor Anna voor haar hoofdrol in de voorstelling ‘Een
beetje vreemd’ van theatergroep JOAN.

Overblijf tostidag
Dinsdag 31 oktober is er tijdens de
overblijf tostidag. Die dag kunnen er
broodjes kaas / ham meegegeven worden.
Het maken van de tosti’s
en de sauzen wordt
verzorgd door de
overblijf.

doen, dus een andere groep
enthousiastelingen heeft dit opgepakt. In
week 47 (20 – 24 november) kunt u op
school speelgoed (geen knuffels) inleveren
in het extra lokaal. Vrijdagochtend wordt
het speelgoed opgehaald. Het speelgoed
wordt gegeven aan kinderen, die in een
gezin opgroeien, dat niet in staat is
cadeaus voor de feestdagen te betalen.

Iedereen mag meedansen tijdens de voorstelling ‘Een beetje
vreemd’ door JOAN.

Schaken op school
Na de herfstvakantie starten we weer met
schaken op school onder begeleiding van
Wim Krijnen. Welkom terug, Wim! Op het
digibord heeft Wim een programma,
waarbij hij kinderen kan begeleiden bij het
leren van het spel en eigen maken van
strategieën. We vinden dit een mooie
aanvulling op ons rekenonderwijs. Het
plannen en strategisch handelen zijn
vaardigheden, die kinderen op allerlei
vlakken verder kunnen helpen.
Kinderen, die vorig jaar in groep 5 zaten,
waren enthousiast en we willen dit zolang
het lukt, aanbieden in groep 5. Daarnaast
willen we kijken of er animo is voor
schaaklessen na schooltijd. Dit zou tegen
een kleine bijdrage zijn. Kinderen die naar
de bso gaan, kunnen tijdens hun bso- tijd
deelnemen aan de schaakles. Kinderen die
niet naar de bso gaan, kunnen dan langer
op school blijven voor de lessen. Het gaat
hierbij om de maandag van 15.15 tot
16.00 uur (misschien 16.15 uur). Graag
horen we of hier belangstelling voor is,
zodat we met Wim kunnen kijken of er
voldoende animo is om een groepje te
vormen.
Inzameling speelgoed
In de andere bijlage is een beschrijving te
vinden voor de inzameling van speelgoed.
De voedselbank kan dit helaas niet meer

Inloop rekenlessen M4th.

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 9 november.
Agenda
19, 20, 21
oktober
21 oktober
31 oktober
1 november

8 november
9 november
15 november
20 en 22
november

Tegels lichten en andere
klussen op het
schoolplein.
start herfstvakantie
tostidag overblijf
zakelijke ouderavond en
lezing en workshop ‘Wat
willen we met het ons
kindcentrum?’
studiedag, alle kinderen
vrij
Sint Maarten in de kerk
MR vergadering
oudergesprekken groep
3 t/m 8.

