David: Het grootste getal dat ik ken is
biljard. Luuk: bestaat bipsjard ook?
Voorleesboek groep 6, 7, 8
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Hoe kun je zijn wie je bent als iedereen
toch al met zijn oordeel klaarstaat? 'Ga
maar niet te veel met die Tomas om. Die
jongen heeft altijd wat. Die heeft ADHD of
zoiets.' Tomas zit nogal eens op de gang of
in zijn kamer. Om af te koelen. Hij
probeert wel eerst na te denken voor hij
iets doet, maar vaak lukt dat niet. Dan
vergeet hij van alles en is hij te luid en te
druk en soms zo woedend dat hij ergens
tegenaan schopt. Als Tomas op een dag de
portemonnee van tante Julia verstopt,
denkt iedereen dat die gestolen is. Tomas
heeft spijt. Hij wil hem aan haar
teruggeven en alles weer goed maken, zo
snel mogelijk. Dus hij stapt op de trein en
probeert goed na te denken en niets te
vergeten.

Wie is er de komende tijd jarig?
15 mei
23 mei
2 juni
23 juni
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In verband met (vernieuwde) wetgeving
geen combinatie voornaam / achternaam
meer in het Wierdenieuws.
Prietpraat
Monique: juf, wat zijn dat voor bloemen?
Juf: Dat zijn waterlelies. Stef: ‘Mmm,
waterlolly’s!’

Techniekles bovenbouw

Natuurspeelplaats Adorp
De startwerkzaamheden van de
natuurspeelplaats zijn zaterdag 17 juni
van 9.30 uur tot 12.30 uur. Zie ook:
Facebook pagina
www.facebook.com/natuurspeelplaatsado
rp .

Schoolreis Wildlands
Aanstaande dinsdag is het zover: de
groepen 3 t/m 8 gaan met de bus op
schoolreis naar Wildlands in Emmen. De
brieven zijn de deur uit en heeft u als het
goed is ontvangen. De kinderen worden
om 8.30 uur op school verwacht en zijn
tussen 15.30 en 15.45 uur weer terug bij
Artharpe.

Hut bouwen met banden, doeken en dan lekker koken

Overblijfpicknick groep 1, 2, 3

Screening GGD groep 2 en groep 7
Ieder jaar screent de GGD de kinderen van
groep 2 en groep 7 mits er toestemming is
gegeven door de ouders. In groep 2 wordt
er gekeken naar oren, ogen, lengte en
gewicht. In groep 7 wordt er gekeken naar
lengte en gewicht. De ouders van de
kinderen uit deze groepen krijgen een
toestemmingsformulier rechtstreeks
vanuit de GGD thuisgestuurd. Wanneer u
akkoord gaat met de screening wilt u dit
toestemmingsformulier dan zo snel
mogelijk op school inleveren. Op de
ochtend van de screening moeten alle
formulieren binnen zijn. Dit schooljaar is
de screening op maandag 3 juli tussen
8.30 en 11.45 uur.

Krentenbaard
Er is krentenbaard geconstateerd bij in
ieder geval 1 kind. Er zijn meerdere
kinderen met vermoedelijke
krentenbaard. Krentenbaard is een
besmettelijke infectie van de huid door
een bacterie en komt het meest voor bij
kinderen onder de 12 jaar. De infectie zit
meestal rond de neus of mond, maar kan
ook op andere plekken. Op de huid
ontstaan wondjes, rode plekjes of blaasjes
met gele korstjes, die soms jeuken.
Probeer te voorkomen dat uw kind de
plekjes aanraakt of eraan krabt.
Zorg dat uw kind regelmatig de handen
wast met gewone zeep en droog de
handen goed af. Houd de nagels schoon
en kort. Als u de plekjes constateert bij uw
kind, kunt u eventueel bij de huisarts een
zalf krijgen, die zorgt voor snellere
genezing.

Schuim en rietjes in de waterbak, niet alleen feest voor peuters!

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, o.b.s. De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op vrijdag 2 juni.

23 mei
25+26 mei
29 mei – 1 juni
30 mei

Agenda
16 mei
17 mei
17 mei
18 mei
22 mei

Schoolreis groep 3 t/m 8.
Bankbattle, groep 6, 7, 8
Sportdag groep 5
Sportdag groep 6, 7, 8
MR vergadering

31 mei
3 – 11 juni

Schoolfotograaf
Hemelvaart, alle
kinderen vrij
avond4daagse
Praktisch
verkeersexamen groep
7/8
Schoolreis groep ½
Pinkstervakantie

