Voorleeskampioen
We hebben dit jaar weer meegedaan aan
de verkiezing van de voorleeskampioen
van IKC De Wierde en de winnaar is
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geworden
: Iris uit groep 8! Op de
vraag ‘hoe heb je de voorbereidingen
aangepakt?’ schrijft Iris het volgende:
‘Ik heb me voorbereid door eerst een leuk
stukje te kiezen, toen heb ik met een
stopwatch gekeken hoeveel ik kan lezen in
4 minuten. Ik heb het vaak doorgelezen. Ik
heb eerst Amber en Papa erbij gehaald en
heb het uitgekozen stukje voorgelezen. Ik
luisterde naar de tips, toen liet ik het met
de tips van Papa aan Mama horen, en ze
vond het leuk. Ik legde het boek klaar,
zodat ik het niet vergat, las het af en toe
even door en toen: de finale…’ Iris

Rekenles inhoud, groep 6.

Wie is er de komende tijd jarig?
7 december
Renske
28 december
Janet
1 januari
Lyjayn
6 januari
Isabel
16 januari
Luuk W.
31 januari
Marre
31 januari
Nena

Zoekmachine
www.jouwzoekmachine.nl is een
kindvriendelijke zoekmachine van 0 tot 18
jaar. Kinderen vullen hun leeftijd in en de
informatie over het ingevoerde
onderwerp wordt op hun leeftijd
aangepast.

Prietpraat
Stelling tijdens debatteren groep 7/8:
dierenambulances moeten dezelfde
rechten krijgen als de andere hulpdiensten
Oscar: dieren hebben toch ook dezelfde
gerechten als
mensen?
Sint roept hoofd- kluspiet ter verantwoording.

Kerstviering
Donderdag 21 december is de kerstviering
van IKC De Wierde. Ook dit jaar werken wij
weer samen met een afvaardiging van het
Adorper koor. We beginnen met het diner
op de groep / in de klassen. De peuters
beginnen iets eerder met eten, namelijk
om 16.30 uur. Graag willen we met groep
1 t/m 8 om 16.45 uur beginnen met eten
met de kinderen. Vanaf 16.30 uur kunnen
de kinderen en hapjes in de klas worden
gebracht. Een week voor de viering wordt
een lijst bij de klassen opgehangen,
waarop kan worden aangegeven welke
hapjes kinderen en ouders willen maken
voor de viering. De ouders kunnen vanaf
16.45 uur genieten van een lekker warm
hapje in het speellokaal. Als er ouders zijn,
die dit willen verzorgen, kunnen zij zich
melden bij Nathalie Spinder; moeder van
Bram. Om 17.15 uur kunnen de aanwezige
ouders naar de kerk gaan om daar te
genieten van het prachtige
voorprogramma van een afvaardiging van
het Adorper koor. De kinderen vertrekken
daarna vanaf school naar de kerk en zullen
aansluiten op het voorprogramma. We
sluiten tussen 18.15 en 18.30 uur het
programma af. Vanaf de kerk kan iedereen
rechtstreeks naar huis gaan. De volgende
ochtend gaan alle kinderen van groep 2
t/m 8 naar school en om 11.45 uur kunnen
alle kinderen beginnen aan de
kerstvakantie.
Herindeling N361
Donderdag 30 november was er een
bijeenkomst vanuit de provincie waarin
vragen konden worden gesteld over de
plannen rondom de N361. De werkgroep
‘veilig oversteken’ was hier
vertegenwoordigd en heeft toelichting
gekregen op de aard van de plannen en
hoe dit de oversteek voor de kinderen
veiliger kan maken. De volgende
maatregelen zullen worden genomen, die
hoogstwaarschijnlijk een gunstig effect
hebben op de veiligheid.

-

De verkeerslichten komen boven
de weg te hangen en zijn hierdoor
beter van afstand zichtbaar.
- De weg wordt verlaagd waardoor
de voetgangerspaden op gelijke
hoogte komen. Zo zijn voetgangers
beter zichtbaar.
- Er komt een scheiding tussen
voetpad en fietspad.
- Het binnenrijden van het dorp
wordt vertraagd door de aanleg
van een middenberm.
- De kern van het dorp krijgt een
meer dorps karakter, waardoor
onderscheid provinciale
(doorgaande) weg en dorp
duidelijker wordt.
- De bushaltes worden verplaatst,
waardoor er minder prikkels zijn
rondom de oversteek.
Deze maatregelen lijken de leden van de
werkgroep inderdaad de veiligheid rond
de oversteek te vergroten en er zijn dan
ook geen bezwaren aangetekend uit naam
van de werkgroep.
Twee leden van de werkgroep hebben een
aanvraag bij het openbaar ministerie voor
het plaatsen van een roodlichtcamera
gelegd. Deze is in behandeling genomen
en door de provincie is hierover een
positief advies uitgebracht aan het OM.
Van hoe dit proces verder verloopt, wordt
de werkgroep op de hoogte gehouden.

groen scherm verschijnen (soms duurt dit
eventjes om te laden).
6. Klik via het touchscreen op de
onderdelen van de kleurplaat !!
https://www.youtube.com/watch?v=dbAl
cv9xxJQ (korte uitleg en voorbeeld).
Wij wensen u een hele fijne, creatieve
kerstvakantie en een fantastisch 2017!!
Redactie ICT-werkgroep L&E.
Kinderen en ICT
Creatief met de app Quiver: breng een
kleurplaat tot leven. Wilt u in de vakantie
samen met uw kind(eren) eigentijdse
nieuwjaarswensen maken ? Dan
is de app Quiver iets voor u! Kort
gezegd: door het kleuren van een
kleurplaat via de app Quiver kunt u met de
app de kleurplaat tot leven brengen. De
app is gratis en beschikbaar voor iPad ,
iPhone, Android tablet of phone. Vanaf de
site http://www.quivervision.com zijn nog
meer kleurplaten te vinden voor deze app.
Via het menu op de tablet kun u van het
verrassende effect een filmpje maken en
delen met uw familie en
vrienden via What’s app of
Facebook, Instagram etc.
Bovenstaande is een
voorbeeld van Augmented
Reality : aan wat u ziet, wordt (via de app)
een virtuele laag toegevoegd en geeft
verrassende effecten.
Stappen:
1. Download de app QUIVER.
2. Klik na het openen van de app op het
icoon met het boekje.
3. Kies een kleurplaat en print die (in het
mapje quiver starter is de kleurplaat met
de vuurpijlen te vinden).
4. Open nu de app opnieuw en klik op het
icoontje met de vlinder
5. Blijf boven de app hangen met de
tablet, je ziet eerst een rood, daarna een

GGD buikgriep
Voor een beschrijving van de
verschijnselen van buikgriep en wat een
kindcentrum kan doen tijdens een
uitbraak, kunt u kijken op onderstaande
link:
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?
rh=permalink&hash=e60a21&mid=113833
193
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 21 december.
Agenda
21 december
22 december
23 december
8 januari
24 januari
25 januari
8 februari
12, 13 februari
14 februari
15 februari
21 februari

kerstdiner
Groep 5 t/m 8 ’s
middags vrij.
start kerstvakantie
8.30 nieuwjaarswens in
het speellokaal
MR vergadering
voorleesontbijt
rapporten mee
oudergesprekken
oudergesprekken gr. 3
start poëzie weken
studiedag, alle kinderen
vrij

