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We zijn nog aan het nagenieten van een prachtige, zonnige,
feestelijke, gezellige opening van de natuurspeelplaats. De
kinderen genieten volop van hutten bouwen, vissen, tuinieren
en meer.

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

Wie is er in deze periode jarig?
23 juni
2 juli
11 juli
12 juli
16 juli
19 juli
19 juli
28 juli
31 juli

David R
Leanne
Oscar
Storm
Pim
Roald
Max
Anouk
Ronnie

Prietpraat
Juf: We gaan je wel missen volgend jaar,
Willem!
Willem: Dat kan ik me voorstellen.

Professionalisering team
Op de Wierde zijn we gezegend met een
sterk onderwijsteam en dit willen we
graag zo houden. We blijven met elkaar in
ontwikkeling, innoveren met een kritische
blik en houden elkaar scherp. Afgelopen
jaar heeft een leerkracht zich gericht op
het sociaal emotionele aspect door trainer
Rots en Water te worden vorig schooljaar
en zich te oriënteren op sociaalemotioneel leren. Hieruit komt voort dat
we een IKC-brede aanpak gaan hanteren
(samenwerking tussen opvang, overblijf,
BSO, vakdocent LEVO, school) vanuit de
visie op sociaal-emotioneel leren. We
zetten hiervoor de methode Kwink in.
Hierover later meer (onder andere een
informerende ouderavond).
Een van de leerkrachten heeft zich
afgelopen jaar intensief voorbereid op de
heterogene groep 1, 2, 3. We spreken van
heterogene groepen, omdat we daarbij
uitgaan van verschillen tussen kinderen
en de jaargroep (leeftijd van het kind)
steeds een beetje minder leidend wordt
voor de ontwikkeling die ieder kind
doormaakt.
De schoolleider heeft dit schooljaar (als
het goed is bijna) de
schoolleidersopleiding afgerond.
Komend schooljaar zal een van de
leerkrachten de taal coördinatoren
opleiding volgen om nog dieper in het

taalonderwijs te kunnen duiken en een
leerkracht zal de cursus ‘Met Sprongen
Vooruit’ gaan doen om het werken met
concrete materialen tijdens het
rekenonderwijs nog meer uit te breiden.
Daarnaast plannen we met elkaar veel tijd
in om te kijken naar
onderwijsontwikkelingen en wat het beste
is voor ‘onze’ (uw) kinderen: wat past bij
onze populatie, wat past binnen onze visie
op onderwijs, wat past bij een natuurlijke
ontwikkeling van kinderen, wat past bij
iedere leeftijdsgroep? Voor meer
informatie kunt u altijd binnenlopen en
lichten we onze werkwijze graag toe.

Opening sportweek Sauwerd Beweegt onder leiding van Marijke
van dansschool Marijke. Bewegen en muziek: een goede start
voor lichaam en geest.

Naar de Magneet
Vrijdag 15 juni gaan de kinderen van groep
7/8 met de bus naar De Magneet op de
PABO in Groningen. De Magneet is een
sciencecentrum voor kinderen, met grote
en uitdagende 'doe-stations' waar zij
actief en spelenderwijs kennismaken met
de wonderen van Wetenschap &
Techniek. Zie ook:
https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/maa
tschappij/pedagogischeacademie/bedrijven-en-werkveld/sciencecentrum/breng-klas-bezoek-magneet
De kinderen van groep 7/8 nemen hun
lunch mee naar school en vertrekken om
12.30 uur met de bus van De Magneet. Zij
zullen rond 15.15 / 15.30 uur weer terug
zijn op school. De ouders van groep 7/8

zijn hiervan via de mail op de hoogte
gesteld.
Topomaster
De afgelopen jaren hebben we op school
gewerkt met de topografie methode
Agteres. De kinderen kregen regelmatig
stencils mee om thuis te oefenen en ook
op school kon er geoefend worden. Maar
de methode is zo langzamerhand toe aan
vernieuwing.
Sinds een aantal weken zijn we bezig een
nieuwe topografie methode, genaamd
topomaster van Blink. Deze methode is
onder meer ontwikkeld door National
Geographic. Het grote voordeel is dat er
met deze methode ook thuis digitaal
geoefend kan worden, ieder kind krijgt
namelijk een eigen wachtwoord. Verder
wordt er niet per provincie of land
geoefend, maar per gebied. Ook komen er
allerlei andere wetenswaardigheden aan
bod, waardoor kinderen de plaatsen beter
kunnen onthouden. Tijdens het oefenen
kunnen de kinderen uit 3 niveaus kiezen,
makkelijk, gemiddeld en moeilijk. Per
niveau zijn er punten te verdienen. Zowel
de juf als de kinderen zijn tot nu toe erg
enthousiast. Na de zomervakantie gaan
we starten met deze nieuwe methode, er
zal dan alleen digitaal geoefend worden.
De kinderen krijgen dus geen stencils van
school meer mee.

Techniekles groep 3: hoe verstevig je touw? Hoe laat je de auto
rijden?

Agenda
Tegemoetkoming reiskosten voortgezet
onderwijs
Een overstap naar het voortgezet
onderwijs kan reiskosten met zich
meebrengen. Voor gezinnen die meer dan
10 km van de school wonen en rond het
bestaansminimum verkeren
kan de Stichting Groninger Studiefonds
wellicht iets betekenen. Mochten er
ouders zijn die denken dat ze daarvoor in
aanmerking komen, is op
www.studiefondsgroningen.nl alle
informatie te vinden.
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 28 juni.

15 juni

4 juli
5 juli
9 juli
10 juli
11 juli
(middag)

19 juli
19 juli

groep 7/8 naar de
Magneet op de
Pedagogische Academie
MR vergadering
rapport mee
oudergesprekken (alle
groepen)
oudergesprekken (alleen
middenbouw)
oudergesprekken, in
ieder geval groep 3 en
groep 7, eventuele
combinatie met
broertjes/zusjes
viering laatste schooldag
afscheidsavond en
eindvoorstelling

