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Wie is er de komende tijd jarig?
21 april
23 april
25 april
26 april
30 april
1 mei
2 mei

Quintin
Kamal
Tobias
Bram vC
Marlon
Danny D
Teuntje

Prietpraat
‘Voorleesboek’
Het koekemannetje is een verhaal over
een mannetje van Koek, die graag wil
blijven leven en dus niet opgegeten wil

worden. Er zijn twee versies van het
verhaal: eentje die goed afloopt en
eentje… (voor de oudere kinderen, die dit
aandurven). De kinderen van groep 1, 2 en
3 kennen er ook een liedje bij (loop maar,
loop maar, loop maar zo hard als je kan; je
kunt me toch niet pakken, want ik ben de
koekeman). Wie weet kunnen ze dit thuis
ten gehore brengen. Voor de ontwikkeling
van het geheugen en het ritmisch leren
spreken van taal, werkt een sterke
verbinding tussen thuis en school
stimulerend.
Tostidag
Op donderdag 26 april hebben we weer
tostidag bij overblijf. Alle kinderen die
overblijven en een tosti willen eten,
kunnen zelf een gesmeerde tosti
meenemen. De overblijf
zorgt voor het opwarmen
en de sausjes. Kinderen
nemen zelf drinken mee.

Iep iep, hoera, bedankt Jan Stellema
Vorige week donderdag hebben we op
onze natuurspeelplaats een iep cadeau
gekregen van voormalig bomenwacht bij
landschapsbeheer: Jan Stellema. Dit werd
feestelijk aangekleed door
landschapsbeheer en de kinderen van
overblijf mochten de symbolische
handeling (de wortels toedekken met
aarde) samen met Jan Stellema uitvoeren.

Klusochtend natuurspeelplaats
Zoals te lezen in het vorige Wierdenieuws
steken we aanstaande zaterdag de handen
weer uit de mouwen. De leukste klussen
zijn nu aan de beurt: de groene aankleding
van het terrein. Mochten de sloop- en
bouwklussen u minder hebben
aangesproken, is er aanstaande zaterdag
meer uitdaging voor de mensen met
groene vingers en oog voor schoonheid
We hopen weer met een flinke club aan
de slag te gaan, want 8 juni willen we
graag met ons hoge bezoek (de
burgemeester en …..) het prachtige
eindresultaat officieel openen.
Stagiair van de zorgboerderij
Sinds een aantal weken hebben we een
stagiair van de zorgboerderij op de
dinsdag. Leonard helpt ons bij de
technieklessen in de onder- en
middenbouw, lezen met kinderen, tijdens
de overblijf en op de naschoolse opvang.
Steeds meer is samenwerking tussen
zorginstellingen en onderwijs de landelijke
trend om te kijken waar je elkaar kunt
versterken. Als ouder kunt er bij ons
vanuit gaan, dat er uitgebreid wordt
gekeken naar een passende
samenwerking, zoals bij alle stages.
Mochten hierover vragen zijn, kunt u zoals
altijd terecht bij ondergetekende en
Leonard staat ook open voor vragen.
In dit geval is er een samenwerking
gevonden, waarbij een medewerker van
de zorgboerderij als stagiair de kans heeft
om te kijken of bijvoorbeeld de SAW
opleiding iets voor hem is en hebben wij
op school extra handen in de klas bij de
opdrachten die voor alleen een leerkracht
moeilijk uit te voeren zijn: een win win
situatie, wat ons betreft. Naast het beiden
van ondersteuning in de klas, is Leonard
ook aanwezig tijdens overblijf en draait hij
mee op de BSO. Welkom, Leonard!

Buitenlesdag 2018.

Succes voor de werkgroep ‘Veilig
oversteken’
De werkgroep veilig oversteken zet zich,
zoals de naam al doet vermoeden, in voor
een veilige oversteek over de provinciale
weg. Deze week is er een roodlichtcamera
geplaatst bij de oversteek met stoplichten,
mede dankzij de inzet van de werkgroep
en het overleg tussen de werkgroep en de
provincie. Hartelijk dank voor deze inzet!
We hopen dat deze maatregel bijdraagt
aan een veiligere oversteek voor alle
kinderen en daarmee de weg van huis
naar school veiliger maakt. Welke
maatregel ook getroffen wordt, 100%
veiligheid is er natuurlijk nooit. Het belang
van goed opletten blijft altijd op de eerste
plaats.
Studiedag
Op woensdag 11 april waren alle kinderen
vrij vanwege een studiedag voor al het
personeel van Lauwers en Eems. De
studiedag was gericht op onderwijs met

ICT en was een inspiratie dag voor alle
onderwijskundige en organisatorische
vernieuwingen in ons onderwijs. Er waren
workshops te volgen en alle
vernieuwingen op het gebied bijvoorbeeld
robotica en VR / AR konden de
aanwezigen ervaren. Er zijn verschillende
workshops gevolgd en er is vooral
praktische kennis opgedaan over
educatieve programma’s. Daarnaast
hebben we een stand ingericht met
informatie over onze manier van werken
met Exova M4th. Het was een mooie
ervaring om te vertellen, wat we allemaal
al doen op dit gebied. Wanneer het aan
een ander overgedragen moet worden,
levert dit extra inzicht op in wat je
allemaal al doet. Een opsteker voor onze
gepersonaliseerde manier van werken met
rekenen.

van minima jonger dan 18 jaar gebruik van
kunnen maken.
Wat zit er in het kindpakket?
Een computer of fiets of laptop als
dit nodig is voor school.
Vergoeding van zwemdiploma A en
B en het zwemabonnement.
Vergoeding van contributie en
kleding voor sport, dans, muziek, toneel.
Vergoeding van kosten voor een
schoolreisje.
Voor al deze regelingen geldt dat u terecht
kunt bij Stichting Leergeld. U hoeft alleen
maar uw naam, adres en uw vraag door te
geven en dan komt een vrijwilliger van
leergeld bij u langs om te kijken waar u
behoefte aan heeft. Alle vergoeding wordt
in natura uitbetaald, dus u hoeft niks meer
zelf voor te schieten.
Bij Werkplein Ability kunt u daarnaast ook
nog € 50,- aanvragen voor het vieren van
een kinderverjaardag en kunt u een
fashioncheque voor uw kind aanvragen.
Meer weten over de voorwaarden of
aanvragen? Kijk op
www.leergeldhoogeland.nl of op
www.werkpleinability.nl onder het kopje
‘mijn inkomen’. Hier kunt u verder klikken
op de meedoen-regelingen.

‘Wat de grote kinderen kunnen, kunnen wij ook’: hutten
bouwen op het kleine plein.

Bericht vanuit gemeente BMWE
Vanaf 1 januari 2018 werken de BMWEgemeenten met het zogenaamde
kindpakket. In dit kindpakket zijn alle
regelingen onder gebracht waar kinderen

Voetbal 3-daagse. Meld je aan voor 23
april 2018. De aanmelding is definitief op
het moment dat u 45,00 heeft
overgemaakt op bankrekeningnummer:
NL23RABO0316069000 tnv vv Winsum
onder vermelding van voor- en
achternaam kind + voetbal 3-daagse.
Nadere informatie volgt op een later
tijdstip. Voor vragen is een apart e-mail
adres V3D@vvwinsum.nl.

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
De klimboom blijft favoriet.

Bericht van Voetbalvereniging Winsum
VV Winsum organiseert samen met
VoetbalTechniekSchool (VTS) het Verschil
op 1, 2 en 3 mei een Voetbal3Daagse. 3
dagen voetbalplezier voor iedereen vanaf
6 tot en met 14 jaar. Het evenement is
bedoeld voor kinderen uit de gemeente
Winsum, de Marne, Bedum, Zuidhorn en
Eemsmond. Of je nu lid bent van een
voetbalvereniging of niet, een ieder is van
harte welkom.
Tijdens het evenement is er volop
aandacht voor de leukste manier van
bewegen: VOETBAL. Daarnaast is er een
speurtocht en vele andere activiteiten. En
ook voor de lunch wordt gezorgd. De
begeleiding vindt plaats door ervaren
voetbaltrainers van VTS het Verschil en vv
Winsum. Daarnaast is er extra aandacht
voor keepers die onder begeleiding van
een keeperstrainer gedeeltelijk een eigen
programma afwerken. En ook voor de
meiden is er gedeeltelijk een eigen
programma.
Je kan je opgeven via de website van vv
Winsum www.vvwinsum.nl/ , via de knop

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 17 mei.
Agenda
21 april
26 april
27 april
14 mei
15 mei,
19.00 uur
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
28 mei
28, 29, 30 mei
28-31 mei
29 mei
8 juni

9.00 – 12.00 klusdag
natuurspeelplaats Adorp
tostidag bij overblijf
Start meivakantie
Eerste schooldag na
meivakantie
Voorlichting schoolkamp
voor ouders groep 7/8
Pinstermaandag, alle
kinderen vrij
Schoolfotograaf
Sportdag groep 5/6
Winsum
Sportdag groep 7/8
Winsum
MR vergadering
Schoolkamp groep 7/8
Avondvierdaagse
Schoolreis groep 1 t/m 6
Officiële opening
natuurspeelplaats Adorp

