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

van de aanleg van de natuurspeelplaats
graag de gewoonte om de schoenen en
laarzen uit te doen in stand houden in
verband met de inloop van zand en
modder.
Vanaf bladzijde 4 van onderstaand
magazine een mooi artikel over onze
natuurspeelplaats.
http://www.landschapsbeheergroningen.
nl/wpcontent/uploads/2017/12/LBG_seizoensm
agazine-DEC17-site.pdf
Nieuwjaarswens
Op maandag 8 januari willen we jullie
tegen 8.30 uur van harte welkom heten in
het speellokaal om de nieuwjaarswensen
van de kinderen bij te wonen.

Voorbereiding voor de uitvoering van het kerstverhaal door
groep 6.

Prietpraat
Leanne: juf Nienke moet wel de juf van de
kleinsten zijn, want ze is ook
de kleinste juf!
Gebruik van de ingangen
Vanaf heden kan groep 4 t/m 8 weer
gebruik maken van de ingang, die
voorheen altijd gebruikt werd. De roosters
liggen er weer. We willen tot de afronding

Schaken op school (door meester Wim)
Ik geef vanaf na de herfstvakantie
schaaklessen op de basisscholen in
Sauwerd en Adorp. Dat zijn klassikaal 10
kennismakingslessen en daarnaast buiten

schooltijd nog 10 lessen aan kinderen die
al iets verder zijn met schaken. Schaken
draagt bij aan de ontwikkeling van
verschillende vermogens van kinderen,
zoals concentratie, ruimtelijk inzicht,
geheugentraining, problemen oplossen.
Er nemen in totaal ongeveer 35 kinderen
van de beide scholen deel en het lijkt mij
leuk om het eerste lespakket af te sluiten
met een gemeenschappelijk toernooi. Dit
toernooi gaat plaatsvinden op 7 februari
vanaf 13.30 uur tot 17.00. De locatie
wordt nader bekend gemaakt (in Adorp of
Sauwerd). We noemen dit het
basisscholenkampioenschap van Sauwerd
en Adorp. De 4 hoogst geëindigde
kinderen van elke school vormen een
team. Het team dat eerste wordt, mag
mee gaan doen aan het provinciale
basisscholenkampioenschap dat op 24
maart plaatsvindt.
Nu is schaken niet alleen leuk en leerzaam
voor kinderen maar voor iedereen.
Daarom wil ik naast het
basisscholenkampioenschap op dezelfde
tijd en dezelfde locatie een toernooi
organiseren voor alle ouders, opa’s en
oma’s, broers en zussen, ooms en tantes
en iedereen, die maar een beetje kan
schaken. We maken er iets gezelligs van!
Wel even van te voren opgeven, want het
moet natuurlijk georganiseerd worden.
Dat dan per mail w.t.g.krijnen@planet.nl .
De kinderen kunnen zich gewoon via
school opgeven.
Wim Krijnen
Dorpstafel
Op 12 januari gaan weer twee van onze
kinderen koken met Ingrid en ’s avonds
helpen in de bediening. Danny en Hanne
zijn deze keer aan de beurt. In de andere
bijlage de flyer met inhoudelijke
informatie.
Kerstviering 21 december
16.30 inloop

16.45 start kerstdiner kinderen in de klas
16.45 ouders hapje in speellokaal
17.15 ouders naar de kerk
17.20 optreden koor
17.40 optreden kinderen
18.20 / 18.30 afsluiting

De komma snelweg, rekenen groep 8.

Rapporten naar school
Wil iedereen die het rapport nog niet mee
naar school heeft genomen dit alsnog
doen? Graag willen we na de
kerstvakantie weer beginnen met invullen.

Opdracht natuur: maak een stripverhaal bij de uitbarsting van
een vulkaan.

Bericht vanuit de MR
De data van de MR vergaderingen worden
altijd aangegeven op het Wierdenieuws. U
bent welkom om deze als toehoorder bij
te wonen. Een week van tevoren staat de
agenda op de website.

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 18 januari.
Agenda
21 december
22 december
23 december
8 januari

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.

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

