Voorleesboek in de klas (groep 678)

17 maart 2017

Op dit moment wordt er in groep 678
voorgelezen uit Briefgeheim van Jan
Terlouw. Het verhaal gaat over de 11jarige Eva die genoeg heeft van het
geruzie van haar ouders. Ze besluit een
nachtje te verdwijnen om haar ouders te
laten schrikken. Maar dan komt ze terecht
in een complot.
‘Een super leuk en spannend verhaal’,
aldus Mare en Indy.

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

Schoonmaken, Teuntje-style, NL doet.

NL doet
IKC De Wierde dankt alle vrijwilligers
hartelijk voor hun enorme inzet. Jessica
Hoekstra, dank voor de organisatie!
Wie is er de komende tijd jarig?
27 maart
Jona de Boer
29 maart
Casper van Veen
31 maart
Naomi Herbert
1 april
Noor Wind
1 april
Kamal Diabi
Prietpraat
Thema ‘de ruimte’, Nout: ‘Jullie moeten
astronaut worden, maar ik lekker alleen
nog maar astro.’
Nena heeft van een vuilniszak een jasje
gemaakt en zegt in de kring:
‘Dit is mijn zomerregenjas.’
Klasgenoot: ‘Dat bestaat niet.’
Nena: ‘Nu wel’.

De grote club vrijwilligers op 11 maart.

Lunchactiviteit overblijf
Aanstaande dinsdag 21 maart is er weer
een lunchactiviteit, namelijk: tosti’s
bakken. De kinderen die een tosti willen
eten, nemen zelf brood met kaas mee. De
overblijfkrachten zorgen voor saus.

Oefenen met ‘De rijdende popschool’ voor de uitvoering van
het IKC lied.

De rijdende popschool, muziekproject
Het IKC-lied is inmiddels klaar en
maandagmiddag en dinsdagmiddag is er
onder begeleiding van de rijdende
popschool met muziekinstrumenten
geoefend voor de begeleiding tijdens de
presentatie van het lied. Tot onze
verrassing werden de kinderen onder
meer begeleid door een oude bekende
van school, namelijk Trefi Bashir. Leuk om
deze grote expertise van een oud-leerling
te zien en in te kunnen zetten voor huidige
leerlingen.
Op dinsdag 21 maart is de generale
repetitie en aansluitend het optreden
voor de aanwezige ouders / grootouders
/ vrienden / buren om 15.15 uur. Mocht u
als ouder verhinderd zijn, mag er ook
iemand anders komen om de presentatie
te komen bekijken.

Schaakles
Op maandag 27 maart starten we met
schaaklessen op school. Wim Krijnen uit
Sauwerd wil dit voor ons organiseren. We
beginnen met groep 5 met een aantal
introductielessen om te kijken hoeveel
belangstelling ervoor is. Uiteindelijk
zouden we dit graag uitbreiden naar de

oudere groepen (na de CITO eindtoets).
Als we na een bepaalde periode kunnen
inschatten hoeveel kinderen dit meer
structureel zouden willen, kunnen we
kijken of we een combinatie kunnen
maken met een aanbod onder schooltijd
en een naschools aanbod. Voor de start op
27 maart hebben we nog een aantal
schaakborden nodig. Op school zijn er
drie, dus de vraag aan de ouders van de
kinderen van groep 5: kunnen we tijdelijk
4 schaakborden lenen voor de
schaaklessen? Zoja, graag voor 27
meegeven naar school.

Sponsorloop
Op woensdag 29 maart van 11.00 tot
12.00 uur lopen de kinderen van ons IKC
een sponsorloop. U bent van harte
welkom om te komen kijken, als dit in de
agenda past! De peuters en kinderen van
groep 1 lopen in een rondje op het plein.
De kinderen van groep 2, 3 en 4 mogen
kiezen of ze een groot of een klein rondje
lopen. De kinderen van groep 5 t/m 8
lopen het grote rondje. Het grote rondje
is: vanaf school
door de
Zuiderstraat, naar
de Torenweg en
via de Kleine
Straat weer terug
naar school.
Afgelopen donderdag heeft uw kind
het briefje meegekregen, waarop zij
sponsoren kunnen werven. Mocht dit
briefje niet over zijn gekomen, wilt u ons
dan benaderen? We horen overigens al
van veel kinderen, dat ze aan het lopen
zijn (het hele dorp rond). Dat is mooi,

want er is ook een prijs te verdienen voor
de kinderen, die de meeste sponsoren in
de wacht weten te slepen. Per klas (groep
12, groep 345, groep 678) is er een taart,
die op 29 maart wordt uitgereikt aan het
kind met de meeste sponsoren op de lijst.
Mensen die de kinderen sponsoren,
kunnen kiezen of ze een eindbedrag willen
betalen of dat ze willen betalen per
gelopen rondje.
Peuters/groep 1: klein rondje = 1 stempel.
Groep 234: klein rondje = 1 stempel, groot
rondje = 2 stempels.
Groep 5678: groot rondje = 1 stempel.
We hopen op lekker weer en een gezellige
ochtend, waarop tevens juffendag wordt
gevierd.
Open dag
Op dinsdag 4 april tussen 14.30 en 17.00
uur hebben we een open dag. Als bekende
van de school bent u uiteraard ook
welkom. Binnenkort ontvangt u een flyer
in de bus als uitnodiging voor deze open
dag. Hoort, zegt het voort! We kunnen
nog wat mensen gebruiken, die helpen
met flyeren. Als u hierbij wilt helpen,
horen wij het graag.
Studiedag
Op donderdag 6 april is er een studiedag
voor het team en zijn alle kinderen vrij.
Mocht u opvang nodig hebben: de bso is
geopend. Neemt contact op met Saskia als
u hiervan gebruik wilt maken, zodat zij
rekening kan houden met de planning en
inzet van medewerkers.
Exova inloop
Dit schooljaar zijn we gestart met onze
gepersonaliseerde manier van werken met
rekenen. Alle begin is moeilijk, maar na
een aantal maanden met de kinderen
puzzelen, steeds weer verbeteren en
kijken wat goed werkt, zijn we tot een
mooie manier van werken gekomen, die

wat ons betreft recht doet aan de
ontwikkelbehoeften die kinderen hebben.
We blijven teambreed leren en
ontwikkelen en dit is een proces om van te
genieten!
We zien meer leerplezier bij kinderen en
enthousiasme bij de uit te voeren of
gekozen opdrachten. Graag willen we u
uitnodigen om te komen kijken in de klas
op vrijdag 7 april tussen 8.30 en 9.00 uur.
De bedoeling is dat kinderen laten zien
waar ze mee bezig zijn en dat u te zien
krijgt welke concrete opdrachten kinderen
uitvoeren ten bate van hun eigen
leerproces. U kunt de weektaak bekijken,
de materialen en we hopen u zoveel
mogelijk inzicht te geven in de dagelijkse
gang van zaken. Mocht er veel
belangstelling zijn, maar de datum niet
voor iedereen haalbaar zijn, dan zullen we
vlot een tweede inloopmoment plannen.

Buitenlesdag
We hebben ons aangemeld voor de
nationale buitenlesdag 2017, een initiatief
van IVN. Deze vindt plaats op dinsdag 11
april 2017. Wilt u hierover meer
informatie, is dit terug te vinden op
https://www.ivn.nl/nationalebuitenlesdag
2017
Zorgboerderij ‘De golden raand’
Met enige regelmaat voeren medewerkers
van zorgboerderij ‘De golden raand’
klusjes uit op school, zoals schilderijen /
prikborden / lijsten ophangen, kleine
reparaties, de bibliotheekkasten
functioneler maken. Op allerlei manieren
willen we de interactie vinden met de
omgeving van de school. Daar is deze

samenwerking ook een voorbeeld van en
daar zijn we blij mee!

Rots en Water
Juf Marloes is zoals u weet onze Rots en
Water trainer. Om ervaring op te doen
met de oefeningen en hoe dit toe te
passen met een klas, doet juf Marloes
verschillende oefeningen met groep 4 en 5
tijdens de gymnastiekles op de
maandagmiddag. Dit zijn vooral
oefeningen in stevig staan, jezelf
verdedigen, hoe kun je reageren. Wilt u
hierover informatie, kunt u altijd even
binnenlopen bij juf Marloes. Zij kan u
toelichten hoe zij werkt en welke visie wij
in de toekomst hebben op Rots en Water.
Natuurspeelplaats Adorp
Vooraankondiging: zaterdag 13 mei zullen
de startwerkzaamheden zijn van de aan te
leggen natuurspeelplaats. Meer informatie
volgt later.
Ouderhulp
Aan het begin van dit schooljaar heeft
iedereen de mogelijkheid gekregen zich in
te schrijven voor een themagroep ten
aanzien van ouderhulp. De meeste ouders
hebben zich ingeschreven of anders
afgesproken om te ondersteunen bij
incidentele klussen. We zijn ontzettend blij
met al deze inzet. Dit maakt ons IKC weer
een stukje mooier en meer divers. In de
andere bijlage vindt u het overzicht, zodat
u kunt nakijken waar u voor gekozen hebt
(sommige ouders was dit niet duidelijk of
waren dit vergeten).
Schoolreis
Op dinsdag 16 mei is het zo ver: we gaan
met groep 3 t/m 8 op schoolreis naar
Wildlands in Emmen! We vertrekken met

een bus rond kwart voor 9 en we hopen
rond half vier terug te zijn op school.
Verdere informatie volgt nog!
De schoolreis van groep 1 en 2 is op
woensdag 31 mei (en niet op dinsdag 16
mei) vanwege de beschikbaarheid van
locatie en mensen.
Publicatie ‘Van goed naar goud’
Via onderstaande link ziet u het artikel
over ons IKC, dat is verschenen op de
website ‘Van goed naar goud’ over
basisscholen in Noord-Groningen.
http://www.vangoednaargoud.nu/actueel/naar
-een-avontuurlijk-integraal-kindcentrum-inadorp/#more-1033

Verkeersexamen groep 7 en 8 (herhaald
bericht)
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. Het praktijkexamen van
verkeer zal plaatsvinden op dinsdag 30
mei in Winsum. Verdere informatie
hierover volgt.
Schoolvoetbal
Op woensdag 5 april spelen een aantal
van onze stoere jongens en meiden mee
met het schoolvoetbaltoernooi. Kinderen
die zich hiervoor hebben opgegeven zullen
strijden tegen een van de andere teams
uit Noord-Groningen voor een plaats in de
volgende ronde. Van harte welkom om
hen te komen aanmoedigen op het
voetbalveld in Baflo op 5 april tussen
18.00 en 20.00 uur!

Mijn school, door Hanne Diderich

Een geweldig sinterklaasfeest.

Voor het schrijven van ons IKC lied hebben
de kinderen hun mening over ons IKC op
papier gezet. Hanne heeft een lijst
gemaakt met waar ze op school van
geniet, hieronder te lezen.

De school heeft goeie ideeën.

Bij handvaardigheid maken we de leukste
dingen.

Je kan trots zijn in de trotsboom.
Het was geweldig in de kleuterklas.
De laatste schooldag is super.

Iedereen kan meedenken door het
ideeënbusje.
Ik blijf de school trouw.
Het is hier fijn.
Ik hou van tekenen.

Circuit knutselen, houtbewerking, techniek; Cas in actie.

Het rekenen is goed voor je.

Mede namens het team,

Je kan heerlijk op het schoolplein spelen.

Floor van de Werfhorst, o.b.s. De Wierde

Geweldig werken op de aipads.

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op vrijdag 31 maart.

Lekker spelen in de pauzes.
Voor spelen is veel aandacht.
Goed werken op de laptops.
Ik zie mijn vrienden op school heel vaak.

Agenda
21 maart
15.15 uur
27 maart
29 maart

School heeft een goeie, fijne sfeer.
Schoolreis is geweldig.
Op school kan je lekker schrijven.

4 april
5 april
6 april

Je leert samen werken en omgaan.

We hebben de leukste gym.

7 april,
8.30 – 9.00
10 april

Je kunt er goed werken.

11 april

Ze geven je veel vrijheid.

We gaan lekker feesten op juffendag.
Lekker relaxen op pyjama dag.

presentatie IKC lied (DRP)
eerste schaakles groep 5
Juffendag / sponsorloop
(11.00 uur)
open dag (14.30 uur tot
17.00 uur)
schoolvoetbal (opgave)
studiedag, alle kinderen
vrij
Exova inloop voor ouders
theoretisch
verkeersexamen
Buitenlesdag

