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De poëzie weken zijn in volle gang en
kinderen werken met veel enthousiasme
aan naamdichten, elfjes, gedichtenbundels
en soms ook overtypen wat ze mooi
vinden. Ook worden de woorden van de
gedichten mooi bewerkt en zijn de
kinderen met de vormgeving bezig. De
peuters en de kleuters nemen hun
ingestudeerde gedichtjes op voor de
presentatie. Er is veel animo voor de
presentatie en deze vindt plaats op
donderdag 22 februari van 17.00 uur tot
18.00 uur, zoals ook te zien was op de
lijsten in de klas. We hopen dat de
kinderen er naar uitkijken om te laten zien
waar we met elkaar aan gewerkt hebben.
Opa’s, oma’s, buren, dorpsgenoten etc
ook van harte welkom!

Wie is er de komende tijd jarig?
2 maart
Jonne
5 maart
Joris
19 maart
Liam
27 maart
Jona
29 maart
Casper
31 maart
Naomi
Prietpraat
Tijdens de uitleg over de invulling van de
alternatieve stakingsdag:
Juf: wie weet waarom het vandaag een
bijzondere dag is?
Nout: het is
Valentijsdag!
Poëzie weken

Groot leest klein voor uit ‘Kwallenpap en slakkenvla’ tijdens de
leesmarathon

Voortgang natuurspeelplaats
Op 10 februari is er weer hard gewerkt
aan de verdere vormgeving van de
natuurspeelplaats. Op 10 maart (NL doet)
is er nog een klusdag georganiseerd. Deze
is vooral gericht op het ‘groene’ werk en
het afronden van een aantal

(schoonmaak) klussen. De komende
periode zijn er een aantal grote klussen
gepland (komende week wordt de nieuwe
berging bij het fietsenhok geplaatst, het
buitenpodium en de vlonder worden de
komende maanden aangelegd). Op die
manier hopen we helemaal klaar te zijn
voor de officiële opening op 8 juni. De
kinderen van groep 7 en 8 (die dit wilden)
hebben gisteren onder leiding van Chiel
van Veen een filmpje
gemaakt als uitnodiging
voor een bekende
Nederlander / Groninger om bij de
opening aanwezig te zijn.

Valentijn knutsel door pedagogisch medewerker en ouders
Nathalie en Judith, waarvoor dank!!

Kickboksen
Op maandag 19 maart er een gastles
kickboksen voor de kinderen van groep 7
en 8 en aansluitend voor de kinderen van
groep 6. Mochten er kinderen zijn met
bokshandschoenen, dan mogen deze die
dag meegenomen worden. Er wordt
geoefend op bokszakken. Mocht het nodig
zijn, kunnen de handen ingetapet worden.

Deze wordt gegeven door Bart Bekkers en
Martin Kadijk. Alvast hartelijk dank!
Mochten er ouders of dorpsgenoten zijn,
die ook een gastles willen verzorgen
binnen hun vakgebied of interesse, meld
dit dan op school. Dan kunnen we kijken
of en hoe we dit kunnen inplannen. Zo is
er bijvoorbeeld een behoefte aan een
gastles over privacy en ICT
(mediawijsheid).
Pannenkoekendag
Maandag 19 maart vieren we de nationale
pannenkoekendag tijdens overblijf.
Kinderen eten samen met ouderen uit het
dorp een lekkere pannenkoek. Hiervoor
zoeken we nog mensen, die
maandagochtend mee willen helpen
bakken aan de grote stapel, die er die dag
nodig is. Graag aanmelden bij juf Saskia of
juf Tina.
Toestemming publicatie in de media
In de andere bijlage vindt u de
toestemming voor publicaties in de media.
Het toestemmingsformulier was
verouderd en is in samenspraak met de
MR aangepast ten aanzien van de nieuwe
wetgeving, die ingaat op 25 mei
aanstaande. Het formulier is ook
aangepast op onze huidige manier van
werken en de manier waarop we als
kindcentrum het handigst kunnen
publiceren. Wilt u het formulier invullen
en retourneren op school? Mocht printen
een probleem zijn, dan ligt er ook een
stapel op school klaar en kunt u deze
invullen op school. Alvast hartelijk dank!
Kangoeroewedstrijd
Dit jaar doet onze school mee aan de
W4 Kangoeroewedstrijd! Deze landelijke
wedstrijd, waarin leerlingen vanaf groep 3

zich buigen over reken- en
puzzelopdrachten, wordt gehouden op
donderdag 15 maart. De leerkrachten
hebben de kinderen kennis laten maken
met de opdrachten van vorig jaar.
Kinderen die het leuk vonden mochten
zich opgeven, alleen of met een duo. Zij
krijgen op 15 maart op school een uur de
tijd om de opdrachten te maken.
Vervolgens worden de antwoorden naar
de organisatie gestuurd en ontvangen alle
deelnemers een certificaat en een klein
prijsje als aandenken. Landelijk worden de
beste 20 leerlingen van groep 7 en 8
geselecteerd voor de SMART-finale op 21
juni in Science center Nemo te
Amsterdam. Voor meer informatie:
www.w4kangoeroe.nl

van kinderen in de betreffende leeftijd:
algemeen, wat ze zien of spelen, wat ze
lezen, mediaontwikkeling, sociale media.
Ook staan er een aantal links vermeld naar
zeer informatieve sites.

Ouderavond kinderopvang
Op donderdag 8 maart is er in de
kinderopvang een ouderavond over
gezonde voeding voor kinderen van 0 tot
12 jaar. Mochten er ouders zijn die geen
kinderopvang afnemen, maar wel
interesse hebben in dit onderwerp, van
harte welkom. Graag van tevoren opgeven
bij Saskia van Heuvelen 06 144 24 635.

22 februari

De website MEDIAOPVOEDING

19 maart

Deze website is volledig ingericht om op
eenvoudige wijze antwoord te krijgen van
deskundigen op al uw vragen rond
kinderen en media. Er staan op de site al
heel veel gestelde vragen en antwoorden,
waar wellicht uw vraag ook bij staat.

29 maart
30 maart
2 april
3 april
10 april

Maar u kunt natuurlijk uw eigen vraag
stellen. Per leeftijdscategorie ( vanaf 0-3
jaar t/m 17-18 jaar) wordt door
deskundigen een overzicht gegeven van
de belangrijkste ontwikkelingskenmerken

Redactie ICT werkgroep
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 8 maart.
Agenda
15 februari
21 februari

24 februari
10 maart
12 maart
15 maart
19 maart

start poëzie weken
studiedag, alle kinderen
vrij
presentatie project
poëzie
start voorjaarsvakantie
NL doet: groene klusdag
natuurspeelplaats
start week van het geld
Kangoeroewedstrijd
groep 3 t/m 8 (rekenen)
Pannenkoekendag
tijdens overblijf
Gastles kickboksen groep
678
Juffendag
Goede vrijdag
Paasmaandag
open dag 14.30 – 17.00
buitenlesdag

Een van onze stoere klussers, het hek staat!

