Prietpraat
Tijdens creatief circuit, het naaien van een
washandjesmonster met een naald.
Quintin: hierna ga ik
echt nooit meer
naalden!
Juf Marloes: wat is een kuil?
Monique: een bult met plastic erover.
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Nieuwjaarswens in het speellokaal

Een paar mooie wensen van kinderen:
-

Dat er geen oorlogen meer zijn.
Dat iedereen een lang leven heeft.
Dat de juffen altijd blijven.
Dat onze natuurspeelplaats af is!

We kunnen het niet allemaal garanderen,
maar we doen ons best De laatste wens
wordt zeker vervuld in 2018, zie ook
Natuurspeelplaats.
Wie is er de komende tijd jarig?
31 januari
Marre
31 januari
Nena
6 februari
Frank
7 februari
Feline
10 februari
Amber

Welkom
In de afgelopen periode hebben we weer
een aantal kinderen mogen verwelkomen
op school. In oktober is Justin bij ons
gestart in groep 1. In november is Aaron
gestart in groep 2. Inmiddels
zijn zij al helemaal gewend in
hun nieuwe groep. We
wensen jullie een fijne
schooltijd!
Stoetje van de stoetboom eten.

Overgang van opvang naar de basisschool
We merken dat de peuter-kleuter groep
zorgt voor een soepele overgang van de
peutergroep naar school, zoals we ons bij
de start als doel hadden gesteld. De
kinderen draaien vanaf ongeveer 2,5 jaar
een uurtje per week mee in de klas van
groep 1 en 2 onder begeleiding van een
pedagogisch medewerker (juf Saskia). Op
die manier leren ze de gewoontes kennen,
weten ze waar en hoe ze kunnen spelen
en leren ze de juf van de kleuters kennen.
Daarvan hebben we als kindcentrum,

maar ook de kinderen afgelopen periode
de vruchten geplukt. We zien terug dat
kinderen de overgang ervaren als minder
groot, kinderen zijn minder verlegen en
het kost minder tijd om gewoontes als
naar de wc gaan, kiezen met het kiesbord
en afspraken in de kring eigen te maken.
Ook het vroegtijdige overleg en de warme
overdracht tussen opvang en school, zorgt
dat we in de praktijk zien, dat de grenzen
tussen opvang en school vager worden.
We ervaren dit als een echte meerwaarde
van het kindcentrum. Mochten er vragen,
opmerkingen of ideeën zijn, horen we dit
zoals altijd graag.

Natuurspeelplaats
Na een intensief proces van bijna twee
jaar lopen we tegen de afronding van de
aanleg van de natuurspeelplaats. Er
moeten nog een aantal klussen worden
verzet en de aanleg van een aantal grote
projecten (buitenpodium, vlonder bij de
sloot) staan de komende periode gepland.
Daarbij kunnen we weer alle hulp
gebruiken, die we kunnen krijgen. Er zijn
een aantal momenten gepland om met z’n
allen aan de slag te gaan en er zijn een
aantal klussen, waarvoor u door een van
de leden van de werkgroep benaderd zou
kunnen worden. De vaste momenten zijn:
10 februari 9.00-13.00 uur klusdag (allerlei
klussen).
10 maart 9.00-13.00 uur groene klusdag
(beplanting, snoeiwerk etc.).
8 juni 15.15 – 18.30 uur: de officiële
opening van de natuurspeelplaats! (let op:
op FB heeft even 25 mei gestaan, deze
datum komt te vervallen).
De opening wordt in juni gepland, omdat
we het gras en beplanting graag volop in
bloei zien bij de feestelijke opening.

Dorpstafel met als eregasten de burgemeester en wethouder.

Voorleesontbijt
Op donderdag 25 januari openen we de
dag met ons jaarlijkse voorleesontbijt. De
ouderraad zorgt weer voor een paar
lekkere, gezonde snacks (dit is geen
vervanging voor het ontbijt). We
ontvangen Janna Hulshof van de
bibliotheek en Beno Hofman uit Adorp als
voorleesgasten. Alle kinderen mogen die
dag in pyjama / badjas naar school als ze
dit willen.

Dorpstafel met als eregasten de burgemeester en wethouder.

Voorlichting Halt
Wegens ziekte is de voorlichting over
vuurwerk in december niet doorgegaan. In
plaats daarvan komt een medewerker van
bureau Halt een voorlichting geven aan
groep 7 en 8 met als onderwerp ‘Invloed
van de groep’. Deze gastles vindt plaats op
vrijdagmiddag 26 januari. De ouderbrief
vindt u in de andere bijlage.

sommen op papier uit te rekenen, moeten
ze dit ook blijven doen als ze een toets
digitaal maken. Anders gaat dit ten koste
van de manier waarop ze hebben leren
handelen. Dit is een proces van
bewustwording bij kinderen en willen we
nauwgezet volgen.

Singing in the rain, creatieve opdracht groep 4 en 5.
Ploeteren op de CITO met hoge concentratie!

Afname eindtoets CITO
17, 18 en 19 april wordt de eindtoets
afgenomen bij de kinderen van groep 8.
Volgend schooljaar willen we de overstap
maken naar een digitale afname. Dan is de
toets adaptief (past zich aan op het niveau
en tempo van het kind). Dit jaar wilden we
de kinderen de keuze geven wat zij wilden.
In hun schoolcarrière hebben de kinderen
van de huidige groep 8 niet te maken
gehad met het digitaal afnemen van
toetsen. Daarnaast is de noodzaak voor
een adaptieve afname niet groot dit jaar.
Daarom hebben we de kinderen de keuze
gegeven voor de manier van afnemen. Zij
hebben na een toelichting allemaal
gekozen voor de manier waarop dit
voorgaande jaren ook ging: een afname op
papier. Zo zullen we het dit jaar ook
aanbieden. De huidige groep 7 zal meer
worden voorbereid op het digitaal
afnemen van toetsen. Het is bijvoorbeeld
belangrijk, dat zij de strategieën die ze
normaal gebruiken, ook blijven gebruiken
bij een digitale afname. Hierbij kunt u
denken aan het uitrekenen van een som.
Als kinderen gewend zijn om bepaalde

Kinderen en online privacy
Bij het gebruik van media
speelt online privacy een
belangrijke rol. Zodra je
iets online zet, heb je
nauwelijks meer controle over die
informatie en dat kan (zelfs jaren later
nog) nare gevolgen hebben. Internet
bewaart immers alles. Dat weten wij als
volwassenen, maar kinderen gebruiken
het internet spelenderwijs en zijn vaak nog
naïef.
In de brochure : kinderen en online
privacy van Digibewust, Mijn Kind Online
en Kennisnet wordt u op weg geholpen
met tips, informatie en advies.
Voorbeelden: hoe waarborgt u de privacy
van uw kind(eren), hoe helpen we
kinderen hun identiteit te bepalen, maar
ook hoe gaan we zelf om met de eigen
privacy?
Kennisnet (dienstverlener op het gebied
van ICT en onderwijs) start eind januari
een grote campagne over online privacy,
daar zullen we u in ons volgende artikel
verder over informeren.

Redactie ICT werkgroep

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 1 februari.

Link naar de brochure (indien de hyperlink
hierboven niet werkt):
http://mijnkindonline.nl/publicaties/broch
ures/kinderen-en-online-privacy

Agenda

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.

8 februari
12, 13 februari
14 februari
15 februari
21 februari

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde

24 januari
25 januari

24 februari

MR vergadering
8.30 tot 9.00
voorleesontbijt
rapporten mee
oudergesprekken
oudergesprekken gr. 3
start poëzie weken
studiedag, alle kinderen
vrij
start voorjaarsvakantie

