mooie verhalen op over een hond die de
wereld rondreist met een gevonden
paraplu. Verrassend hoeveel werelddelen
de kinderen al kennen aan de hand van
dieren, bomen en omgeving (Afrika,
Antarctica, jungle van Zuid Amerika).

10 februari 2017
Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp
Tel. 050 -3061261
obsdewierde@lauwerseneems.nl
www.obsdewierde.nl
www.facebook.com/ikcadorp

Wie is er de komende tijd jarig?
7 februari
Feline Hoekstra
10 februari Amber Ineke
5 maart
Joris van Duinen
Prietpraat
Groep 4: wij gaan onze tas pakken als
echter ridders. Renske: En ik als ridderes!
Filosoferen met groep 123: is een baas
altijd de baas? Danny: niet als hij zijn
administratie moet doen
Voorleesboek in de klas (groep 1 en 2)
Naast meester Max worden regelmatig
prentenboeken voorgelezen in de
onderbouw. Deze keer een bijzondere,
waarbij kinderen zelf het verhaal vertellen.
Het gaat om ‘Paraplu’ van Ingrid en Dieter
Schubert. Het prentenboek bevat geen
tekst, dit maken de kinderen zelf en levert

NL doet
Op zaterdag 11 maart staat NL doet
gepland. We gaan met elkaar weer aan de
slag om een boel klussen te klaren in het
kader van: samen staan we sterk. Er zijn
een aantal klussen binnen en buiten,
waaronder schoonmaakwerk, snoeiwerk,
verfklussen (buiten op het plein). We gaan
aan de slag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Als
u tijdens het klussen een deel van de tijd
aanwezig kunt, natuurlijk ook welkom!
De rijdende popschool (DRP)
In het kader van culturele vorming is dit
jaar in samenspraak met de culturele
commissie Adorp (CCA) gekozen voor een
schoolbreed muziekproject. Het doel van
het project is met het hele IKC een IKClied te schrijven. In de week na de
voorjaarsvakantie zal het team een
workshop ‘poëzie en tekst schrijven’
volgen verzorgd door DRP en wordt er een
nummer gekozen, dat als basis dient voor
het IKC- lied. In de week van 6 maart gaan
alle kinderen onder begeleiding van de
leerkrachten een couplet schrijven. In de
week van 13 maart wordt het lied
ingestudeerd (de bovenbouw doet dit met
muziekinstrumenten) onder leiding van
professionals van DRP. Op dinsdag 21
maart is de generale repetitie en
aansluitend het optreden voor de
aanwezige ouders om 15.15 uur.

Meten is weten, rekenles groep 6.

Leeropbrengsten
Onderaan het Wierdenieuws vindt u een
overzicht van de resultaten van de
tussentijdse CITO toetsen met daarbij een
leeswijzer. Het zijn de gemiddelde
resultaten per groep. De uitkomsten zijn
goed. Opvallende zaken zijn afgelopen
woensdag besproken in het schoolteam.
Deze zijn gezamenlijk geanalyseerd en
daaruit vloeien aanpassingen op de
groepsplannen voort. Op die manier
houden we goed in kaart welke kinderen
extra uitdaging of juist extra hulp nodig
hebben. De toetsen worden ook met
kinderen geanalyseerd. Hierbij wordt
vooral met kinderen gekeken naar wat
goed gaat en bij welke onderdelen extra
oefening of ondersteuning nodig is. Op die
manier krijgen kinderen inzicht in hun
kwaliteiten en hun leerdoelen. Met
rekenen nemen we deze individuele
leerdoelen op in de weektaken (rekenen)
van de kinderen. Op die manier ontstaat
er een balans tussen de leerdoelen die de
leerkracht stelt en de leerdoelen die
kinderen zichzelf stellen. De individuele
resultaten zijn uiteraard alleen onderdeel
van het gesprek tussen ouder en
leerkracht.
Natuurspeelplaats Adorp
Op 31 januari heeft werkgroep NSA een
informatieavond georganiseerd over de
plannen ten aanzien van de
natuurspeelplaats. De opkomst was iets

meer dan 30 mensen en dit was fijn.
Wellicht was u verhinderd, maar had u wel
aanwezig willen zijn. Daarom staat de
powerpoint van die avond op de website.
http://www.obsdewierde.nl/pagina/3909
84/Ons+schoolplein Op die manier kunt u
terugzien wat er is besproken. Als u nog
wilt meedenken of een bijdrage wilt
leveren in het kader van ‘vele handen
maken licht werk’, kunt u contact
opnemen met Jolanda Maassen of school.
In april zal er nog een officiële aftrap
komen van de werkzaamheden voor
natuurspeelplaats Adorp. Hierover wordt
u geïnformeerd in het Wierdenieuws en
op Facebook. Deze aftrap is gericht op het
buitenwerk en het uitvoeren van de
startwerkzaamheden.

Gastles Arriva over gevaren bij spoorwegovergangen, groep
678.

Techiekhulp
Inmiddels hebben we voor in de
bovenbouw een enthousiaste vrijwilliger

uit Sauwerd, waar we erg blij mee zijn.
Janny Leijenaar is vorige week begonnen
met techniekles voor groepjes kinderen
van groep 6, 7 en 8. Janny is een oude
bekende van de school, want zij heeft haar
eigen kinderen in Adorp op school gehad
en tot eind vorig schooljaar deed Janny
het schoolvervoer voor de kinderen uit
Sauwerd. Welkom terug, Janny!
Voor de middenbouw is de techniekles
opgenomen in het circuit op
dinsdagmiddag. Voor groep 2 en 3 (en
eventueel groep 1) zijn we nog op zoek
naar iemand, die de poule wil versterken,
zodat de vrijwilligers eens in de drie
weken een uur hieraan kunnen besteden.
Het zijn goed uit te voeren lessen en
makkelijk uit te voeren opdrachten met
een duidelijk uitlegkaart bij iedere les.
Het is prettig om dit in kleine groepjes te
doen.

Zagen met een verstekbak in hoek van 45⁰

Muziekproject bovenbouw
Voor het muziekproject ter afsluiting van
het schooljaar en voor groep 8 van hun
basisschoolperiode hebben we een nieuw
bandlid gevonden. Hans de Boer zal de
Wierdeband (Joop, Mark Jan en Guus)
versterken. Elske zal de foto's van de
basisschoolperiode van de kinderen van
groep 8 inzamelen. De kinderen / ouders
van groep 8 mogen de foto's sturen naar
Elske. Als het emailadres niet bekend is,
stuur een mail naar
obsdewierde@lauwerseneems.nl om het
contact te leggen.

Schoolreis groep 1 en 2
Voor groep 1 en 2 zal de schoolreis ook op
dinsdag 16 mei plaatsvinden. Locatie en
organisatorische informatie volgt.

Lunchactiviteit tijdens overblijf met dank aan Diana, Zwaantje
en Tina.

Rekenen groep 3, inzet juf Tina
Op dinsdag hebben wij de fantastische
ondersteuning van juf Tina en we willen
steeds blijven kijken hoe we dit op een zo
effectief mogelijke manier in kunnen
zetten. Voor groep 3 is het zo, dat zij op de
middag rekenen. Dit loopt goed, maar het
is prettig om een moment in de week te
hebben voor individuele gesprekken met
de kinderen. Dit kan gecreëerd worden op
de dinsdag. De kinderen van groep 1 en 2
gaan dan onder begeleiding van juf Tina in
de rol van onderwijsassistent naar buiten /
naar het speellokaal. Juf Nienke kan dan
alle tijd besteden aan intensieve instructie
en rekengesprekken met de kinderen van
groep 3.
Mening ouders over onderwijs gevraagd
Ieder jaar brengt de Onderwijsinspectie in
april 'De Staat van het Onderwijs' uit.
Daarin beschrijft de inspectie het
onderwijs in Nederland en hoe het daar
op dit moment mee gaat. Maar hoe kijken
ouders daar tegenaan? Wat vinden ouders
van het onderwijs dat hun kind(eren)
krijgen? Daarom brengt Ouders &
Onderwijs dit jaar ook de Staat van de

ouder uit. Wil je input leveren en mee
doen? Ga dan naar:
https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/
ouders-gezocht-voor-staat-van-de-ouder/

Kleuters als tutor van de peuters.

Uitgaanstip Adorp
Op zondag 26 maart geeft het Koor "Hoge
en Lage der Aa" samen met
"Muziekvereniging Adorp" een concert
met het thema: VIVA LA VIDA! met een
gastoptreden van "Drumgroep Winsum".
Waar: dorpshuis Atharpe in Adorp
Aanvang: 19.00 uur
Entree: gratis!

Op Facebook, Twitter, Snapchat, What’s app??
Uit het Nationale Social Media
Onderzoek 2016 van
onderzoeksbureau Newcom
Research & Consultancy blijkt dat Instagram
en Snapchat veruit het meest populair zijn
onder jongeren. De leeftijd waarop kinderen
online gaan, komt elk jaar lager te
liggen. Op dit moment is dat gemiddeld
vanaf 10 jarige leeftijd
(Bron:www.bewustsocialmedia.nl). Kinderen
helpen bij het creëren van
een veilige en positieve
sociale online omgeving is en
blijft een belangrijke taak. Het
gaat niet meer over of we aandacht moeten
besteden aan social media, maar over hoe we
de kinderen zo goed mogelijk kunnen
begeleiden. Het is dan handig enigszins te
weten waar het over gaat en waarom het
blijkbaar zo boeiend is voor onze kinderen.
Onderstaande YouTube filmpjes geven u een
inkijkje in de wereld van Instagram en
Snapchat:
Snapchat:
https://www.youtube.com/watch?v=hKIZKDe
EwWE ( 6.48 min.)
Instagram:
https://www.youtube.com/watch?v=ZI53A3_
Mp2Q&t=22s ( 4.44 min.)
Mocht u meer willen weten over deze social
platforms en de bijbehorende privacy
instellingen dan is het E-book ”bewust social
media” een aanrader. Via een download ( €
4,95) vanaf de site:
www.bewustsocialmedia.nl
heeft u een handig naslagwerk (speciaal voor
ouders) in huis.

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…..

Waar zijn onze kinderen anno 2017
online?

Redactie ICT-werkgroep L&E

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, o.b.s. De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op vrijdag 3 maart

Agenda
13+14 februari
15 februari
18 februari
27 februari

oudergesprekken
Voorrondes Nationale
voorleeswedstrijd 2017
start voorjaarvakantie
eerste schooldag na
voorjaarsvakantie

7 maart
11 maart
21 maart
5 april

MR vergadering
NL doet
presentatie IKC lied (DRP)
schoolvoetbal (voor
kinderen, die zich
hebben opgegeven)

