maatjes zijn trots, dat zij hun nieuwe
klasgenoten de eerste week mogen
begeleiden.
Prietpraat
Het was een hele serieuze week, volgende
keer weer prietpraat
Voorleesboek in de klas (groep 345)
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Wie is er de komende tijd jarig?
5 maart
Joris van Duinen
27 maart
Jona de Boer
29 maart
Casper van Veen
31 maart
Naomi Herbert
Welkom
Aanstaande maandag zullen er twee
nieuwe kinderen bij ons op school starten,
Kamal (groep 7) en Lyjayn (groep 5, de
vertaling van de naam kan nog anders
zijn). Zij zijn sinds kort in Adorp komen
wonen. Omdat beide kinderen nog geen
Nederlands spreken, zijn er twee
vrijwilligers uit het dorp benaderd. Met
grote dank aan Gera Berends en Yvonne
Hendriks zal er veel extra individuele
begeleiding zijn voor de kinderen (iedere
dag een uur). Al onze andere kinderen
hadden er veel zin in en de nieuwe

In de middenbouw wordt op dit moment
voorgelezen uit ‘De heksen’ van Roald
Dahl. Heksen zijn niet zoals ze vaak
worden voorgesteld. Het zijn dus geen
oude vrouwen met puntmutsen die op
bezemstelen door de lucht vliegen, maar
een stuk griezeliger en gevaarlijker. Ze zien
eruit als normale vrouwen, maar dat is
slechts een vermomming. Heksen dragen
allemaal pruiken, want ze zijn kaal. Omdat
pruiken jeuken, krabben ze zich
voortdurend. Verder heeft een heks grote
gewelfde neusgaten, ogen die van kleur
veranderen en ze draagt altijd
handschoenen, omdat ze geen nagels
heeft, maar klauwen. Ook kunnen ze
moeilijk hun voeten in schoenen krijgen,
omdat ze geen tenen hebben. Ze haten
kinderen, want die ruiken voor hen naar
hondenpoep. Een lekker spannend boek.
Juf Vanessa mocht van groep 3 vandaag
niet verder lezen, want ze wilden absoluut
bij het vervolg zijn. Het leeft.
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! 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 klussen: ketelhok leeg, zolder
opgeruimd, deurdranger toegang
repareren, magazijnen opruimen,
keukentje schoon, wieltjes / handvaten
buitenspeelgoed monteren / oliën,

snelwegstrepen en twee parkeerplaatsen
op het plein schilderen.

Samen een stad bouwen, groep 6 en 8.

De rijdende popschool, muziekproject
Na een inspirerende workshop tekst
schrijven, is het team klaar voor het
schrijven van het IKC- lied met de
kinderen. Dit zal komende week gebeuren.
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.
Leeropbrengsten
In het vorige Wierdenieuws is u een
overzicht van de leeropbrengsten beloofd.
Aangezien de onderwijsinspectie de
middentoetsen (CITO- toetsen die in
januari worden afgenomen) niet meer
meeneemt bij het volgen van scholen,
wordt er in ons administratiesysteem geen
inspectiekaart meer aangemaakt. Aan het
einde van het schooljaar wordt deze
inspectiekaart wel opgesteld en deze zal in
juni / juli ook meegestuurd worden. In
februari hebben we als team de resultaten
op groepsniveau bestudeerd en hierop het
plan voor het komende half jaar
vastgesteld. Voor rekenen maken we een
specifieker plan met behulp van de
scholing vanuit EXOVA. Voor het
analyseren van de resultaten gebruiken
wij de datamuur. Deze gegevens zijn voor

u ook in te zien. Het overzicht behoeft wel
enige uitleg. Mocht u het willen inzien en
weten wat dit betekent, bent u van harte
welkom op school. U kunt het overzicht
ook ontvangen via de mail en eventueel
later bij onduidelijkheden vragen stellen.
Wilt u dit uitgebreide overzicht
ontvangen? Stuur een mail naar
obsdewierde@lauwerseneems.nl met de
tekst: ik wil graag het overzicht van de
datamuur ontvangen.
Rots en Water trainer
Met trots delen wij mee, dat wij onze
eigen Rots en Water trainer in huis
hebben. Juf Marloes heeft de training met
succes volbracht en mag zichzelf Rots en
Water trainer noemen. Dit betekent, dat
zij de psychosociale training mag geven in
groepen kinderen. Deze training biedt de
mogelijkheid om kinderen inzicht te laten
krijgen in het eigen handelen op sociaal en
emotioneel gebied. Het bestaat vooral uit
lichamelijke oefeningen en oefeningen in
hoe je jezelf neer kunt zetten en kunt
handelen in sociale situaties.
De trainingen zijn ook (buiten schooltijd
via verschillende andere instanties) op
individueel niveau te volgen, wanneer
daar behoefte aan is.

Natuurspeelplaats Adorp
In april zal de aftrap zijn van de aanleg van
de natuurspeelplaats Adorp. Aanstaande
woensdag (8 maart) vindt het volgende
overleg plaats van de werkgroep. Mocht u

ideeën / tips hebben, kunt u zich altijd
melden bij Jolanda Maassen of een van de
andere leden (of op school).

nemen veel scholen in de gemeente
Winsum deel. Dit jaar sluiten wij met
groep 5 t/m 8 ook aan.

Verkeersexamen groep 7 en 8

Voor de peutergroep en groep 1 t/m 4 zal
de sportdag op dinsdag 27 juni zijn. De
peuters en groep 1 zullen het
lieveheersbeestjes beweegpad doorlopen
met allerlei lichamelijke oefeningen
daarin. Groep 2, 3 en 4 zullen
verschillende beweegworkshops volgen,
waarbij waarschijnlijk balbeheersing (bij
voldoende beschikbaarheid van
begeleiders) centraal zal staan. Aan het
eind van de sportochtend zullen de
peuters met groep 1, 2, 3 en 4 gezamenlijk
afsluiten met de uitreiking van het
sportdiploma.

Het theoretisch verkeersexamen voor
groep 7 en 8 zal dit jaar plaatsvinden op
maandag 10 april. In de klas wordt al druk
geoefend met proefexamens van ‘Veilig
Verkeer’. Thuis kan ook geoefend worden
via de website van ‘Veilig Verkeer
Nederland’, www.examen.vvn.nl. Op de
site staan online een aantal
proefexamens. De kinderen krijgen op
maandag 6 maart stencils mee met daarop
de leerstof, die getoetst zal worden. Het
praktijkexamen van verkeer zal
plaatsvinden op dinsdag 30 mei in
Winsum. Verdere informatie hierover
volgt nog.
Gastles bureau HALT
Op woensdag 22 maart komt bureau HALT
voor een gastles over jeugdcriminaliteit.
Deze les is door ziekte van een van de
docenten in februari niet doorgegaan. De
ouderbrief is 27 januari gemaild naar de
ouders van de kinderen van de
bovenbouw. Er hangt ook een exemplaar
op het prikbord bij de ingang.

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!
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, o.b.s. De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op vrijdag 17 maart.
Agenda

Knutselopdracht middenbouw.

Sportdagen
Op woensdag 17 mei (groep 5) en
donderdag 18 mei (groep 678) zullen de
sportdagen zijn in Winsum. Vanuit
verschillende sportverenigingen worden
allerlei clinics aangeboden en hieraan

7 maart
8 maart
8 maart
11 maart
21 maart
29 maart
4 april

MR vergadering
OR vergadering
Werkgroep NSA
NL doet
presentatie IKC lied (DRP)
Juffendag / sponsorloop
open dag (14.30 uur tot
17.00 uur)

5 april
6 april
10 april

schoolvoetbal (opgave)
studiedag, alle kinderen
vrij
theoretisch
verkeersexamen

