Juf: ‘Noem eens een sterk werkwoord.’
Hanne: ‘Duwen’.

8 maart 2018
Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp
Tel. 050 -3061261

Welkom
Na de voorjaarsvakantie is Jonne in groep
1 gekomen. Welkom Jonne, we wensen je
een hele fijne schooltijd!
De stoetbomen gaan we een clusteren
met de drie nieuwkomers in deze periode.
Juf Nienke neemt nog contact op met de
betreffende ouders, zodat zij op de hoogte
zijn van de datum.

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

Naar aanleiding van een workshop Building Learning Power
(leren leren) de evaluatiebal uitgeprobeerd in de bovenbouw:
mooi om te zien hoe goed kinderen hun eigen leergedrag
kunnen evalueren!

NL doet

Wie is er de komende tijd jarig?
19 maart
27 maart
29 maart
31 maart
1 april
13 april
14 april

Liam
Jona
Casper
Naomi
Noor
Leonie
Anna-Sofia

Prietpraat
Joris: ‘Quintin, na schooltijd chillen?’
Juf: ‘Zeggen jullie nooit meer ‘spelen’?’
Joris: ‘Duh, ik ben een tiener.’
Quintin: ‘En ik ben een neger.’

Aanstaande zaterdag van 9.00 – 13.00 uur
steken we weer de handen uit de
mouwen. Komen jullie ook? Er zijn veel
verschillende klussen, voor ieder wat wils.
Zie ook
https://www.facebook.com/events/16374
46902970452/?notif_t=event_aggregate&
notif_id=1520504580087057 We sluiten
af met een broodje en een veiling van
oude schoolplaten met de burgemeester
als veilingmeester!
Scoor een boek
Aanstaande maandag komt Janna van de
bibliotheek in groep (3), 4 en 5 de
tussenstand opnemen, want we zitten
inmiddels in de rust van het project ‘Scoor
een boek’. In het kader van dit project is er
op woensdag 14 maart voor de BMWE
gemeenten een Fifatoernooi in Uithuizen

(voetbalgame). Kinderen kunnen hiervoor
opgegeven worden via de mail:
scooreenboek@biblionetgroningen.nl
Hierbij moet de leeftijd worden
opgegeven en waar ze mee willen doen.
Meer informatie via
www.bilionetgroningen.nl/scooreenboek.
Op woensdag 21 maart is er in de
bibliotheek in Winsum een Scoor een boek
middag. Dan zijn er verschillende
activiteiten waarbij een voetbalplaatje
gescoord kan worden voor hun eigen
scorelijst. Op 9 april wordt de eindscore
opgenomen op school.

de media? Er liggen ook geprinte versies
op het tafeltje bij het lokaal van groep
678. Alvast hartelijk dank!
Ouderavond kinderopvang
Op donderdag 8 maart (vanavond) 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. Er is nog plaats.
Schoolreis groep 1 t/m 6
Het schoolkamp voor groep 7 en 8 is 28,
29 en 30 mei. Wel zo leuk om met de
andere groepen ook in die tijd op
schoolreis te gaan. Deze schoolreis is
gepland op dinsdag 29 mei.
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld
die snel verandert. Computer, telefoon,
tablet spelen daarin een belangrijke rol.
Om u als ouders te helpen –samen met uw
kind- een goede weg te vinden in de
talloze mogelijkheden, schrijven wij
maandelijks een artikel. Deze keer over …..
Kinderen en online
privacy

Een dorpsgenoot heeft ons een prachtig cadeau gegeven, wat
een enorme verrijking is voor het werken met materialen in de
bovenbouw op het gebied van rekenen: vierkante meter,
materialen in kilo’s; wegen, meten alles komt aan bod!

Pannenkoekendag
Maandag 19 maart vieren we de nationale
pannenkoekendag tijdens overblijf.
Kinderen eten samen met ouderen uit het
dorp een lekkere pannenkoek.
Toestemming publicatie in de media
Zou u nog willen denken om het
toestemmingsformulier voor publicaties in

Privacy zal de
komende periode,
ook op deze plek,
de nodige aandacht krijgen. Voor nu willen
we u 3 tips geven om uw kind te helpen bij
veilig online zijn. Kinderen zijn daar vaak
totaal niet mee bezig en dat kan
dramatische gevolgen hebben.
Tip 1: locatie uitschakelen
Diensten als Facebook, Instagram, Twitter
bieden de mogelijkheid om aan je
berichten automatisch je locatie toe te
voegen. Niemand hoeft toch te zien waar
je kind is, dus schakel die optie uit. Ga

hiervoor naar “ instellingen” van de
betreffende dienst.

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 22 maart.

Tip 2: gebruik een bijnaam
Er zijn altijd mensen die persoonlijke
gegevens op gaan zoeken en/of gebruiken.
Leer je kind daarom om online altijd alleen
voornaam of bijnaam (nickname) te
gebruiken.

Agenda

Tip 3: profiel afschermen
Leer je kind zijn/haar profiel alleen te
delen met vrienden. Dit doe je door bij
(privacy) instellingen te kiezen voor
“vrienden” (Facebook), bij instellingen te
kiezen voor “mijn tweets afschermen”
(Twitter), bij “profiel bewerken” te kiezen
voor privéaccount
(Instagram).
Redactie ICT werkgroep L&E
Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde

8 maart

-

MR vergadering
Ouderavond
kinderopvang
10 maart
NL doet: groene klusdag
natuurspeelplaats
12 maart
start week van het geld
15 maart
Kangoeroewedstrijd
groep 3 t/m 8 (rekenen)
19 maart
Pannenkoekendag
tijdens overblijf
19 maart
Gastles kickboksen groep
678
29 maart
Juffendag
30 maart
Goede vrijdag
2 april
Paasmaandag
3 april
open dag 14.30 – 17.00
10 april
buitenlesdag
11 april
Studiedag, alle kinderen
vrij
17, 18, 19 april Centrale eindtoets
groep 8
27 april
Start meivakantie

