het schoolreisgeld van de groepen 1 t/m 6
heeft onze penningmeester echter nog
niet alles binnen. Het gaat hierbij om 25
euro per kind voor de schoolreis op
dinsdag 29 mei aanstaande. Mocht dit aan
uw aandacht zijn ontsnapt, wilt u er dan
voor zorgen, dat dit geld ruim voor 29 mei
is overgemaakt naar de ouderraad?
Bij voorbaat dank!

17 mei 2018
Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp
Tel. 050 -3061261
obsdewierde@lauwerseneems.nl
www.obsdewierde.nl
www.facebook.com/ikcadorp

Wie is er in deze periode jarig?
1 mei
2 mei
7 mei
8 mei
15 mei
23 mei
2 juni
23 juni

Danny D
Teuntje
Julian
Monique
David K
Iris
Bo
David R

Prietpraat
Na het goedmaken van een onenigheidje,
Nena: ‘Nu zijn we niet meer zoals die
nepvriend van Jezus.’
Schoolreisgeld
Inmiddels is bijna al het geld voor het
schoolkamp van groep 7 en 8 binnen. Voor

Verdeling groep 2018-2019
Ten aanzien van de verdeling van de
aantallen kinderen over de school en de
positieve ervaringen die we de afgelopen
twee jaar hebben gehad ten aanzien van
de combinatie groep 1, 2, 3, is de volgende
klassenindeling voor het schooljaar 20182019 een logisch gevolg:
- groep 1, 2, 3.
- groep 4, 5, 6.
- groep 7, 8.
Wij zien deze combinatie met veel
vertrouwen tegemoet. Het sluit goed aan
bij de ontwikkelingen rondom de
gepersonaliseerde manier van rekenen en
de scholing combinatiegroep 1, 2, 3 van de
onderbouwleerkracht vorig jaar.
Daarnaast hebben ook de leerkrachten in
de midden- en bovenbouw ruime ervaring
met de leeftijdsgroepen, die ze dan zijn
toevertrouwd.
Ten aanzien van de onderbouw: we
maken een geleidelijke overstap van het
meer speelse, thematische leren naar het
meer 'schoolse' leren. Hierin hebben we
de groepen 3 de afgelopen twee jaren
goed meegenomen. Ook komend
schooljaar zullen we dit doen, doordat zij
enerzijds aansluiten bij de thema’s in de
onderbouw en anderzijds meedoen met
gymnastiek en LEVO- lessen. Als er vragen
of opmerkingen zijn, horen we dit zoals
altijd graag.
Schoolfotograaf
Dinsdag 22 mei komt de schoolfotograaf.
Tijdens schooltijd worden broertjes en

zusjes met elkaar op de foto gezet. Dit kan
niet als een broertje of zusje niet bij ons
op IKC De Wierde zit. Mocht er een wens
van ouders zijn om een schoolfoto te
hebben met een broertje of zusje die niet
naar IKC De Wierde gaat, vragen we u om
8.15 uur in het speellokaal te zijn, zodat
hier tijd voor vrijgemaakt kan worden.
Sportdagen
Net als vorig jaar nemen de groepen 5 t/m
8 deel aan de sportdagen georganiseerd in
Winsum. Dit jaar is atletiek aan de beurt.
De kinderen van groep 5/6 gaan
woensdag 23 mei. Juf Marloes zal deze
groepen begeleiden. Vanuit de
klassenouder is een verzoek voor vervoer
gekomen voor het brengen (8.30 uur) en
halen (11.45 uur) van en naar Winsum.
De kinderen van groep 7/8 gaan
donderdag 24 mei op de fiets naar
Winsum onder begeleiding van juf Frounie
en juf Suzanne. Dit betekent dat de
kinderen van groep 7/8 die dag eerder op
school komen namelijk om 8.00 uur
aanwezig. Op die manier kunnen de
kinderen en de leerkrachten op tijd
vertrekken om op tijd te kunnen starten
met de sportdag. Wilt u zorgen dat de
fietsen in orde zijn?
Op woensdag 23 mei staat juf Floor voor
groep 3/4. Op donderdag 24 mei staat
invaller meester Alfred voor groep 6.

Instructie gras inzaaien tijdens de groene klusdag, we zien het
resultaat al naar boven komen!

Schoolkamp
Op 28 t/m 30 mei gaan de groepen 7 en 8
op schoolkamp. Hierover was afgelopen
dinsdag een voorlichting voor ouders. Als
het goed is, hebben de ouders die dit
gemist hebben allemaal contact gehad
met de leerkracht. Mocht er nog iemand
informatie missen, kan juf Frounie
benaderd worden voor informatie.
Omdat juf Frounie en juf Marloes
meegaan op kamp, zien die dagen er voor
de andere groepen als volgt uit:
- maandag 28 mei zullen de groepen
4, 5 en 6 bij elkaar in de klas zitten
bij juf Vanessa en juf Tina. Groep 3
start om 8.30 uur bij juf Nienke.
- dinsdag 29 mei gaan de kinderen
van groep 1 t/m 6 op schoolreis.
- woensdag 30 mei staat juf Suzanne
(met achterwacht) voor groep 6,
komt juf Loes voor groep 4 en 5 en
start groep 3 weer direct bij juf
Nienke.
Schoolreis groep 1 t/m 6
Op dinsdag 29 mei gaan de groepen 1 t/m
6 op schoolreis naar attractiepark Duinen
Zathe met de bus. Hiervoor komen de
kinderen op de gewone tijd op school
(tussen 8.15 en 8.30 uur). Groep 3 start bij
juf Nienke. Groep 6 start bij groep 4 en 5
bij juf Floor. De kinderen krijgen uitleg
over hoe de dag eruit gaat zien en rond
8.45 uur vertrekken we met de bus. Er zijn
geen andere groepen op school om uit te
zwaaien. U bent als ouder natuurlijk
welkom om de kinderen uit te zwaaien.
We zullen rond 15.30 uur weer terug zijn
op school.
Muzieklessen
Afgelopen woensdag zijn de muzieklessen
door De Rijdende Popschool gestart in alle
groepen. In de onder- en middenbouw zijn
de lessen gericht op het gebruik van
makkelijke instrumenten, waarbij de
leerkracht handvatten krijgt om de lessen

voort te kunnen zetten. In de bovenbouw
ondersteunt De Rijdende Popschool bij de
voorbereiding van de eindvoorstelling.
Deze lessen krijgen de kinderen tot de
zomervakantie. Na de zomervakantie
hebben we een driejarige subsidie voor
muzieklessen en stimulering van muzikale
vorming binnen het kindcentrum. Dit
betekent voor het eerste schooljaar
wekelijks muzieklessen door een
professionele muziekdocent. Het doel is
de expertise in de loop van de
subsidieperiode over te dragen aan het
team. We zien deze samenwerking met
veel enthousiasme tegemoet en zijn blij
dat de kinderen zich op muzikaal gebied
op deze manier kunnen ontwikkelen.

Muziekles middenbouw met boomwhackers

Themagroepen en klassenouders
Met het opzetten van het project IKC De
Wierde in schooljaar 2015-2016 is er
gekeken naar een goede manier van
werken ten aanzien van ouderparticipatie.
Na de invoering van de themagroepen was
het even wennen aan de nieuwe lijnen,
maar zo langzamerhand werkt dit naar
tevredenheid en weten we met elkaar de
goede wegen te bewandelen. Daarnaast
zijn we dit schooljaar gestart met het
aanstellen van klassenouders. Het doel
van een klassenouder is het uit handen
nemen van organisatorische taken binnen
het kindcentrum. In de OR en met de
klassenouders is besproken hoe het loopt
en wat de vervolgstappen zijn.

Er is een mooie start gemaakt. Jolanda van
Dijk kan inmiddels gebruik maken van een
app groep waarbij alle ouders van de
onderbouw zijn aangesloten, in de
bovenbouw maken Saskia du Pree en
Paulien Suurmeijer gebruik van de
besloten groep op Facebook voor
verzoekjes. In de middenbouw is er een
app groep beheerd door Annemiek
Kloosterman, waarbij een deel van de
ouders van de middenbouw is
aangesloten. Het is fijn als zoveel mogelijk
ouders hierbij zouden willen aansluiten.
Als er een voorkeur is voor een groep via
de mail, dan kan de klassenouder ook
worden voorzien van alle emailadressen.
Omdat dit nog niet in de schoolgids staat,
verstrekken we op dit moment de
emailadressen niet ongevraagd aan de
klassenouders. Meedenken is altijd goed
en kan het makkelijkst met voorgenoemde
klassenouders.
Er is met de klassenouders ook overlegd
waar we op kunnen letten. Daarin werd
aangegeven, dat het belangrijk is om op
tijd te weten als er hulp nodig is. Deels is
dit op te vangen met de jaarplanning,
maar er zijn natuurlijk ook altijd een aantal
ongeplande uitstapjes en activiteiten.
Hierbij zullen we als school proberen om
zo snel mogelijk te handelen, zodat u als
ouder voldoende tijd heeft om op het
verzoek van de klassenouder te kunnen
reageren.
Smeren, kleren, weren
Het mooi-weer seizoen is weer gekomen,
daarom een herhaling van de afspraken
die we op school hanteren ten aanzien van
bescherming tegen de zon.
Eindverantwoordelijk voor de
bescherming tegen de zon zijn de ouders /
verzorgers: op een zonnige dag zorg je
(wanneer nodig naar eigen inzicht) als
ouders, dat je kind is ingesmeerd (smeren)
en gekleed is op het weer van die dag
(kleren). Daarnaast krijgen kinderen de

spullen mee om in te smeren naar
inschatting van de ouders.
Als ouders kun je op een lange dag je kind
niet tussentijds insmeren, daarom zorgen
we bij de overblijf, dat kinderen de tijd en
ruimte krijgen om zich in te smeren.
Hierover licht je als ouder / verzorger je
kind van tevoren in, zodat zij zelf op de
hoogte zijn wat er van hen verwacht
wordt. Zo kan de leerkracht hierop
aanhaken en kinderen stimuleren om in te
smeren volgens de afspraken met ouders.
Jongere kinderen (groep 1, 2, 3) worden
bij het smeren geholpen. Van oudere
kinderen (vanaf groep 4) wordt verwacht,
dat ze dit zelf kunnen. Voor nood is er een
flesje zonnebrand, maar iedere
ouder/verzorger geeft mee wat hij/zij
nodig vindt.
Als kindcentrum zorgen we dat kinderen
niet langdurig blootgesteld worden aan
felle zon (weren) en tussen 12.00 en 15.00
uur met felle zon zoveel mogelijk de
schaduw opzoeken of binnen zijn.
Op de BSO worden kinderen (nogmaals)
ingesmeerd, wanneer de
weersomstandigheden hierom vragen.
Ouders kunnen hierover afspraken maken
op de BSO.
Mochten er specifieke behoeften of
allergieën zijn, is het belangrijk dit te
melden bij de leerkracht.
Smeren, kleren, weren is een onderdeel
van de campagne van KWF
Kankerbestrijding.

De dames van groep 8, die we straks (net als de jongens) erg
zullen missen!

Mediawijsheid
Groep 7 en 8 heeft in het kader van
mediawijsheid een les gekregen over
zoekgedrag op internet en hoe je
nepnieuws kunt herkennen. De informatie
over zoekgedrag zal straks bij het maken
van de werkstukken over kunst / dieren
goed van pas komen. Aan de les
(ontwikkeld door MediaMastersClub) is
een thuisopdracht gekoppeld. Deze vindt
u in de andere bijlage. Voor de verbinding
tussen school en thuis en voor het
verankeren van de opgedane kennis, zou
het mooi zijn als deze opdracht thuis
wordt uitgevoerd.
De nieuwe privacywet
Met ingang van 25 mei 2018 wordt de
nieuwe privacywet gehandhaafd. M.a.w.
van af dat moment kunnen o.a. bedrijven,
verenigingen, scholen gecontroleerd
worden op de naleving van de wet. Maar
waar gaat het nou eigenlijk om als we het
hebben over privacy op de scholen?
Heel simpel: over de persoonsgegevens
van u en uw kind(eren).
Kinderen werken steeds meer digitaal. Om
de kinderen goed te kunnen volgen in wat
ze doen, wat de resultaten zijn, welke
vervolgstappen er nodig zijn worden er
veel gegevens op geslagen, verwerkt en
gedeeld. Daarom is het belangrijk dat u
weet welke gegevens er opgeslagen,
verwerkt en gedeeld worden en met wie,
maar ook dat u weet wat uw rechten zijn
als ouder(s) in dit hele privacy verhaal. We
zullen dan ook in de komende ICT stukjes
de focus leggen op wat u van uw school
mag verwachten en wat daarbij uw
rechten zijn. Deze keer:
Welke persoonsgegevens worden er
verzameld en waarom wordt dit gedaan?
In eerste instantie gaat het om de
algemene persoonsgegevens (namen,
mailadressen, geboortedata,
telefoonnummer(s). Daarnaast zijn er
bijzondere persoonsgegevens zoals

gezondheid, religie, afkomst. Scholen
mogen deze gegevens alleen maar
verzamelen als het echt nodig is, als ze
duidelijk aan kunnen geven waarvoor de
gegevens gebruikt worden en hoe lang ze
bewaard blijven. En belangrijk voor u:
omdat u ouder bent van een leerling
jonger dan 16 jaar, bent u de betrokkene
en moet u expliciet toestemming geven
voor het gebruik van de gegevens voor
specifieke doeleinden, door bv. een
handtekening te zetten. U heeft dus het
recht om inzicht te vragen in de gegevens,
als ze niet correct zijn kunt u aanpassingen
eisen of gegevens laten wissen. Let wel:
scholen zijn ook gebonden aan wettelijke
eisen en zullen qua persoonsgegevens aan
de wet moeten voldoen.
Volgende keer:
Wat moeten scholen doen om ervoor te
zorgen dat er geen gegevens van u en /of
uw kind(eren) in verkeerde handen
vallen?
Ook kunt u nadere informatie verwachten
over een ouderavond in oktober omtrent
dit onderwerp.
Redactie ICT werkgroep L&E
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 31 mei.
Agenda
21 mei
22 mei
22 mei
23 mei
24 mei

28, 29, 30 mei
28-31 mei
29 mei
8 juni
11 juni

12 juni
15 juni

Pinstermaandag, alle
kinderen vrij
Schoolfotograaf
MR vergadering
Sportdag groep 5/6
Winsum
Sportdag groep 7/8
Winsum (fiets mee, 8.00
op school)
Schoolkamp groep 7/8
Avondvierdaagse
Schoolreis groep 1 t/m 6
Officiële opening
natuurspeelplaats Adorp
Start sportweek
‘Sauwerd beweegt, 8.30
opening met dansclinic
door dansschool Marijke
10.00 tot 11.00 peuterouderengym
groep 7/8 naar de
Magneet op de
Pedagogische Academie

