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In groep 3/4/5 wordt op dit moment
voorgelezen uit: ‘De verschrikkelijke
badmeester’ door Jozua Douglas. Vader
De Bruin hoopt dat zijn zoon Lev
wereldkampioen zwemmen wordt. De
verschrikkelijke badmeester Boris Brulboei
moet daarvoor zorgen. Maar door hem
raken Lev en zijn buurmeisje betrokken bij
een ontvoering. Een spannend,
aansprekend verhaal voor de kinderen van
de middenbouw.

www.obsdewierde.nl
obsdewierde@lauwerseneems.nl

Wie is er jarig in januari?
6 januari
Isabel Zuidema
16 januari
Luuk Wubbolts
31 januari
Marre Hamming
31 januari
Nena Schepers

Nieuwjaarswens
Afgelopen maandag hebben we met
elkaar nieuwjaarwensen uitgesproken.
Kinderen hadden mooie wensen en goede
voornemens voorbereid en er was een
groep ouders, die onder het genot van een
bakje koffie aanwezig waren om hiernaar
te luisteren. Voor iedereen, die er niet bij
kon zijn: we wensen u een mooi jaar toe in
goede gezondheid en met veel gelukkige
momenten.

Prietpraat
Nieuwjaarswens Cas: ik wens dat ik een
vuurpijl af mag schieten (was nog niet in
vervulling gegaan, wie weet wat 2018
biedt).
Elfje n.a.v. gastles Groninger landschap,
Willem, Bram, Nikky:
Zacht
Pluizige oortjes
Hele scherpe nagels
Leeft in de bossen
Standvogel

Samenzijn in speellokaal, nieuwjaarwens.

Natuurspeelplaats Adorp
Deze zomer gaan we aan de slag om ons
schoolplein en de groene ruimte
daaromheen om te toveren tot een echte
natuurspeelplaats. Maar voor het zover is
zijn we benieuwd naar jullie mening en
ideeën.

Daarom organiseert de werkgroep
Natuurspeelplaats Adorp dinsdag 31
januari om 20.00 uur een informatieavond
in Dorpshuis Artharpe.
Tijdens de informatieavond bespreken we
het concept natuurlijk spelen, de rol en
wensen van de kinderen en de school, het
proces en het concept ontwerp. In het
tweede deel van de avond onderzoeken
we in groepjes welke wijzigingen en
aanvullingen wenselijk zijn.
Alle ouders, dorpsbewoners en andere
belanghebbenden zijn van harte welkom.

Gastles over vogels, Groninger landschap, groep 678.

Sleutelbewaardersproject
Aanstaande dinsdag om 13.00 uur krijgen
de kinderen van de bovenbouw de sleutel
van de kerk in Adorp. U bent van harte
welkom om bij dit officiële (korte)
moment aanwezig te zijn.
Met de overhandiging worden de kinderen
'sleutelbewaarders'. We zijn de zesde
basisschool in de provincie, die de sleutel
van een kerk krijgt. Het
sleutelbewaardersproject is een
samenwerking tussen scholen en de
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).
De kerken die de stichting in zijn bezit
heeft, worden beheerd door plaatselijke
commissies. De SOGK hoopt dat door het
sleutelbewaardersproject kinderen
enthousiast worden voor een kerkgebouw
en er een band mee krijgen. We willen ook
graag meer gebruik maken van de kerk.
Dit kan op allerlei manieren. U kunt hierbij

denken aan gastlessen van SOGK of
andere gastlessen, exposeren of
optredens. Mocht u leuke ideeën hebben,
zijn deze natuurlijk van harte welkom.

Nieuwjaarswens groep 2: We wensen jullie een gelukkig
nieuwjaar en 2016 is nu klaar.

Wethouder Blok bezichtigt IKC
Op dinsdag 24 januari ontvangen wij
wethouder Harmannus Blok voor een
locatiebezichtiging. Hierbij zal een
rondleiding plaatsvinden en zullen de
kinderen een IKC- presentje overhandigen.
Daarnaast gaan Saskia van Heuvelen (als
manager van het thuishuis) en
ondergetekende met de wethouder in
gesprek over de manier waarop vorm
wordt geven aan de samenwerking
kinderopvang / school en de gehele
vormgeving van het IKC.

Nieuwjaarswens bovenbouw.

Voorleesontbijt
Op woensdag 25 januari starten de
Nationale Voorleesdagen en hebben we
op school een voorleesontbijt. De
kinderen mogen in hun pyjama op school
komen. Dit idee uit de ideeënbus vonden
we een goed plan, Iris! Het is fijn als
kinderen een set kleren (in ieder geval een
broek) meenemen voor het buitenspelen.
Het voorleesontbijt is van 8.30 uur tot

ongeveer 9.00 uur, waarbij kinderen
worden voorgelezen en een kleine
versnapering krijgen van de OR. Dit is geen
volwaardig ontbijt. Kinderen eten dus
thuis hun reguliere ontbijt.
Lunchactiviteit tijdens overblijf
Op donderdag 2 februari wordt er een
lunchactiviteit georganiseerd tijdens de
overblijf. Ieder kind krijgt twee broodjes
knakworst. Mocht uw kind hier niet
genoeg aan hebben, kunt u naar eigen
inschatting aanvullend eten meegeven.
Kinderen nemen zelf hun drinken mee.

Nieuwjaarswens middenbouw.

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…..

afstandsbediening bij bouwen of
knutselen, speelgoed in games.
Maar: Hoe veilig is het speelgoed? Wat
gebeurt er met de accountgegevens? Wat
is de speelwaarde?
Ook hier gaat het weer om de kritische,
bewuste houding die we als mediawijze
mensen nodig hebben om de goede
keuzes te maken.
Een checklist biedt wellicht houvast als u
op het punt staat “connected speelgoed”
aan te schaffen:
 Wie heeft toegang tot de ingevulde
gegevens?
 Is het duidelijk waar u terecht kunt
met vragen over de softare en
veiligheid?
 Heeft u het speelgoed goed
bekeken, weet u waar uw kind mee
gaat spelen?
 Past het speelgoed bij de leeftijd
van uw kind?
 Is het speelgoed zonder
bijkomende kosten te gebruiken?
 Kan uw kind samen met anderen
spelen met dit speelgoed?
Voor een complete checklist, inclusief
uitleg en tips kunt u de volgende link
gebruiken:

Internet of toys: speelgoed
van de toekomst
Voor de kinderen van nu is het spelen met
media iets heel gewoons. De virtuele
omgeving van internet, de interactie
tussen de werkelijkheid en die virtuele
wereld is een nieuwe speelomgeving
geworden. Het gaat hier om “connected
speelgoed”: speelgoed dat verbonden is
met internet en reageert op het kind en
zijn/haar omgeving. Denkt u hierbij aan:
De pratende pop of knuffel, de
smartphone of tablet als

https://www.mediawijzer.net/wpcontent/uploads/sites/6/2016/11/Intern
et-Of-Toys_10aandachtspunten.pdf
deel 2:
https://www.mediawijsheid.nl/extern/?
url=https%3A%2F%2Fwww.mediawijzer.
net%2Fwpcontent%2Fuploads%2Fsites%2F6%2F201
6%2F11%2FInternet-of-Toys_Een-NieuwSpeelveld.pdf

Mede namens het team,
Blijf hoe dan ook in gesprek met uw kind
over het online speelgoed en leer ze om
nooit hun echte gegevens in te vullen als
er een profiel aangemaakt moet worden.

Floor van de Werfhorst, o.b.s. De Wierde
De volgende nieuwsbrief kunt u
verwachten op vrijdag 27 januari

Bron: mediawijzer.net

Agenda

Redactie ICT – werkgroep L&E

17 januari
19 januari
24 januari
25 januari
25 januari
31 januari

Donatie-actie serious request, bovenbouw.

2 februari

Opening
sleutelbewaardersproject
MR vergadering
Wethouder Blok
bezichtiging IKC
Nationaal voorleesontbijt
OR vergadering
Informatieavond
werkgroep
Natuurspeelplaats Adorp
Lunchactiviteit overblijf

