komende periode wordt de concrete
keuze gemaakt voor het speeltoestel in
combinatie met het ontwerp voor
Natuurspeelplaats Adorp. Dank aan al
onze kinderen voor deze geweldige
opbrengst!

21 april 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?
21 april
Quintin de Bruin
23 april
Kamal Diabi
25 april
Tobias Zuidema
26 april
Bram van Calfsbeek
30 april
Marlon Mokkum
1 mei
Danny Doornbosch
2 mei
Teuntje Diderich
7 mei
Julian Alta
8 mei
Monique Nieweg
15 mei
David Kadijk
23 mei
Iris Ineke
Opbrengsten sponsorloop
Door de fantastische inzet van onze
kinderen hebben we voor een speeltoestel
op het plein €2955,70
opgehaald!! De

Natuurspeelplaats Adorp
Zoals bij ieder groot project is het vooraf
vaststellen van een planning lastig. In
eerste instantie wilden de leden van
werkgroep NSA de startwerkzaamheden
laten plaatsvinden op zaterdag 13 mei.
Omdat er op die manier veel tijd tussen de
start en de rest van de uitvoering van de
werkzaamheden komt te zitten, is er een
nieuwe datum vastgesteld voor de
startwerkzaamheden: zaterdag 17 juni.
Het wordt een knallende (vallende) start,
waarbij kinderen (soms symbolische)
taken uit kunnen voeren. Voor de ouders
en betrokkenen is er natuurlijk ook wat te
doen!
Op dit moment zitten we in de eindfase
van het opstellen van het ontwerp, dat na
veel input vanuit de praktijk en vanuit de
filosofie ‘natuurlijk spelen’ is opgesteld
door Gerard Wezenberg vanuit Stek en
Streek (plattelandsprojecten). Er is door
alle betrokkenen naar het ontwerp
gekeken en over de elementen gepraat.
Het definitieve ontwerp zal gepresenteerd
worden via het Wierdenieuws en via de
Facebook pagina
www.facebook.com/natuurspeelplaatsado
rp . Mochten er tussendoor vragen zijn,
kunt u altijd iemand van de projectgroep
benaderen: Herbert Mokkum, Jessica
Hoekstra, Elske Dijkstra (secretaris),
Jolanda Maassen (voorzitter), Gerard
Wezenberg (vanuit Stek en Streek), Saskia
van Heuvelen (thuishuis), Floor van de
Werfhorst (school).

worden overgenomen door ‘Thuishuis
Klein is Fijn’ onder leiding van Tina
Kamminga. We zijn blij te kunnen melden
dat de overblijf voor schooljaar 2017-2018
zo goed als rond is.
Overblijf schooljaar 2017-2018

Rekenen in de winkel, groep 6.

Exova inloop
Er is een mooi aantal ouders afgekomen
op onze inloop tijdens het rekenonderwijs.
De kinderen en het team vonden het erg
leuk om te laten zien, wat er onder andere
gebeurt tijdens de rekenlessen. We
hopen, dat u er ook weer wat wijzer van
bent geworden. Als er vragen zijn of u
heeft de inloop niet kunnen bijwonen,
staat de deur altijd open. We willen dit
sowieso in het begin van het nieuwe
schooljaar weer organiseren.

Nieuws van de overblijfcommissie
Diana Korendijk zal na een aantal jaren
grote inzet haar taak overdragen. Diana,
namens de overblijfcommissie, het
onderwijsteam en alle ouders hartelijk
dank voor alles wat je omtrent overblijf
voor onze kinderen hebt gedaan! Gelukkig
mogen we nog even van je inzet genieten
tot de zomervakantie. De organisatorische
zaken die Diana voor ons heeft uitgevoerd

Voor de maandag, dinsdag en donderdag
is, zoals het nu lijkt, het rooster rond. We
werken straks twee dagen met een extra
pedagogisch medewerker, naast Tina
Kamminga. De pedagogisch medewerkers
worden op sommige dagen nog
ondersteund door een overblijfvrijwilliger.
Voor de realisatie van bovenstaande gaat
onze dank uit naar Thuishuis Klein is Fijn
en de schoolleiding voor wat het
meedenken en flexibiliteit betreft.
OPROEP: nog een paar ouders gezocht
voor maximaal 1x per 7-8 weken
overblijven op vrijdag
Voor de vrijdag gaan we een
roulatieschema maken van een aantal
ouders, die wisselend de overblijf op
vrijdag bemannen. Hoe meer mensen dit
willen doen, hoe minder de benodigde
inzet per persoon. Op dit moment hebben
we zes mensen, die dit willen doen. We
zoeken er nog een of twee mensen bij,
zodat iedereen maximaal eens per 7-8
weken aan de beurt is. Dit komt neer op
maximaal zes keer overblijven in het
schooljaar 2017-2018. Het gaat om drie
kwartier van 12.00 tot 12.45 uur. Wil je
ons helpen? Fantastisch! Geef het dan
alsjeblieft door aan de overblijfcommissie
(zie onder).
Kosten
Om alles financieel rond te krijgen voor
volgend schooljaar heeft de
overblijfcommissie een verhoging van de
ouderbijdrage per kind per overblijf
voorgesteld. Deze voorgestelde verhoging
dekt echter niet de totale kosten die

gemaakt worden. Om de overblijf voor
ouders zo betaalbaar mogelijk te houden
heeft de commissie derhalve voorgesteld
om het restantbedrag te bekostigen uit de
overblijfkas. Het voorstel is in de laatste
MR-vergadering goedgekeurd door de
oudergeleding van de MR. Dit betekent
dat het bedrag voor een keer overblijven
in het schooljaar 2017-2018 vastgesteld is
op €2,00 (nu € 1,50).

Schoolreis Wildlands

Heb je vragen over de overblijf? Spreek
ons gerust aan. De overblijfcommissie
bestaat uit Collin Hamming, Elske Dijkstra
en Floor van de Werfhorst.

Net zo als alle andere scholen in
Nederland, kent onze school een
Medezeggenschapsraad (MR), waarin
zowel leerkrachten als ouders
vertegenwoordigd zijn. In verband met het
vertrek van Collin Hamming, heeft de MR
een vacature. Daarom doen wij hierbij een
oproep aan ouders/verzorgers om zich
kandidaat te stellen voor de
oudergeleding van de MR.

Op dinsdag 16 gaan de groepen 3 t/m 8
met de bus op schoolreis naar Wildlands
in Emmen. De ouders die meegaan als
begeleiders zijn inmiddels benaderd. Op
maandag 8 mei krijgen alle kinderen een
brief mee met alle informatie en een
indeling van de groepjes.
Vacature MR-lid / GMR-lid

Wat doet de MR?

Buitenlesdag
Op dinsdag 11 april deden we mee aan de
buitenlesdag. Er zijn buiten allerlei
lesactiviteiten buiten uitgevoerd, van
rekenen tot biologie en van tekenen tot
taallessen. Het was een leuke dag, die ook
ons weer een mooie boost gaf voor een
combinatie van de huidige manier van
lesgeven en meer buiten lesgeven.

De MR kan invloed uitoefenen op de gang
van zaken binnen de school, door mee te
denken over beleid en beheer.
Onderwerpen in dit kader zijn
bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling
van de groepen, de besteding van gelden,
arbeidsomstandigheden en personele
ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf
relevante onderwerpen aan de orde
stellen, die voor de school en de kinderen
van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR
geeft u de gelegenheid mee te denken en
uw mening te geven over wat er op de
school van uw kind gebeurt.
Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit 4 leden, 2
personeelsleden en 2 ouders. Ieder MR-lid
heeft zitting voor een periode van drie jaar
en kan zich na afloop van de
zittingsperiode eenmaal herkiesbaar
stellen. Momenteel zijn juf Frounie
Borgman en juf Vannesa Frankes de
personeelsleden in de MR en Collin

Hamming en Mark Jan Ineke de
ouderleden in de MR.

een mooie uitdaging voor een volgend MR
lid.

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

Heb je interesse of wil je wat meer
informatie? Vraag een van de MR leden
om meer informatie. 22 mei aansluiten als
toehoorder bij de volgende MRvergadering kan natuurlijk ook!

Voor de ouders in de MR is het niet
noodzakelijk, dat zij inhoudelijk deskundig
zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat
er op school speelt is veel belangrijker.
Verder wordt van MR leden gevraagd
vergaderstukken te lezen en mee te
denken over nieuwe ontwikkelingen. De
vergaderingen van de MR vinden
ongeveer eens in de twee maand, 's
avonds plaats.
Naast de MR van De Wierde is er ook een
gemeenschappelijke MR (GMR) van
Lauwers en Eems, die medezeggenschap
heeft over bovenschoolse zaken. Vanuit
elke school heeft hier ook een ouder of
leerkracht zitting in. Voor onze school is
het de komende 3 jaar de beurt aan een
ouder. Dit kan iemand uit de MR zijn,
maar dit hoeft niet. Ook hiervoor zoeken
we een enthousiaste ouder.
Meer informatie
http://www.obsdewierde.nl/pagina/2479
71/Medezeggenschapsraad
Bij beide functies komt de komende jaren
een belangrijke rol te liggen als het gaat
om de evaluatie van ons project. Samen
met het team, de directie en
bovenschoolse directie zullen er in 2018
gesprekken plaatsvinden over het
functioneren van ons IKC en over de
invulling van de toekomst. De functies in
de MR en GMR zijn onder andere zinvol
ten aanzien van het beleid en kennen in
verschillende periodes verschillende
uitdagingen. Huidige MR leden hebben
bijvoorbeeld een grote rol vervuld in de
aanloop naar de vorming van ons IKC en
het opstellen van de intentieverklaring.
Een rol spelen in het evaluatietraject is

Schaakles doet schaken, groep 5.

Aanbod humanistisch vormingsonderwijs
en godsdienstig vormingsonderwijs
Voor het schooljaar 2017-2018 willen we
zoals ieder jaar weer de aanvraag doen
voor h.v.o. en g.v.o. In de MR vergadering
van 10 april is het voorstel voor komend
schooljaar voorgelegd en er is mee
ingestemd. In principe is het een
voortzetting van de huidige manier van
werken met een kleine aanpassing: het
uur h.v.o. (waarvan nu 45 minuten les)
willen we in tweeën delen, zodat de
groepen gesplitst kunnen worden en 30
minuten per groep h.v.o. kunnen krijgen.
We denken, dat we volgend schooljaar in
30 minuten in een kleinere groep beter
vorm kunnen geven aan h.v.o., dan in de
grote groep. Op die manier doen we het
dit jaar al met g.v.o. De kinderen krijgen
twee keer 45 minuten les. De docenten
Trix Knol (g.v.o.) en Christien Verwijk
(h.v.o.) ervaren deze manier van werken
ook als de meest zinvolle manier voor
kinderen.
h.v.o. en g.v.o. zijn vakken buiten ons
reguliere aanbod en als er vanuit ouders
op bepaalde gronden bezwaren zijn tegen

de vakken, dan zoeken wij voor die
kinderen in samenspraak met de ouders
een andere manier om te voldoen aan de
kerndoelen, waaraan h.v.o. en g.v.o.
werken. Mochten er bezwaren zijn, horen
wij dit graag voor woensdag 3 mei.
Verkeersexamen praktijk: oproep
vrijwilligers
Op dinsdag 30 mei gaan alle leerlingen van
groep 7 en 8 een verkeersexamen
afleggen op de fiets in Winsum. Dit zal
samen gebeuren met alle kinderen van de
basisscholen in Winsum. We hebben drie
vrijwilligers nodig die ons kunnen helpen
tijdens het verkeersexamen en die
meefietsen naar Winsum en weer terug
naar Adorp. Dat kunnen ouders zijn, maar
natuurlijk ook opa's en oma's. Het examen
is van 8 tot 12 uur. Als je wilt helpen graag
doorgeven aan juf Vanessa of juf Frounie.

PO manifest
Zoals u wellicht vanuit de media heeft
meegekregen, is er veel discussie over de
beloning en werkdruk van leerkrachten in
het basisonderwijs. Dit is in het team en in
de MR besproken. Er zijn nog geen
concrete uitkomsten. Mochten deze er
komen, dan hoort u dit uiteraard van ons.
Avond4daagse
Nog even en dan is het zover: de
Avond4Daagse in Winsum! Doen jullie
allemaal mee? Zet dan 29 mei t/m 1 juni in
de agenda. Groep 0, 1, 2 loopt alleen de
laatste dag 5 km, groep 3, 4, 5 vier dagen 5

km en groep 6, 7, 8 vier dagen 10 km. Het
inschrijfgeld is €3,50, voor groep 0, 1 en 2
€1,50. In de bijlage is meer informatie te
vinden en het inschrijfformulier. Het
inschrijfformulier en het inschrijfgeld kun
je op 8 en 9 mei tussen 8.15 en 8.30 uur
inleveren op het leerplein op school. We
maken ook een schema voor het rijden en
begeleiden van de groepjes.
Lezen in de vakantie met de
VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie
weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVIniveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit
onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de
vakantie deze terugval tegengaat. De
VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017
weer beschikbaar. De app kan al ruim voor
de zomervakantie worden gedownload,
zodat de keuze van ebooks tijdens de les
besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn
op www.vakantiebieb.nl een
instructiefilmpje en een interactieve
challenge beschikbaar.
Infectieziektes
Uw kind bont? Jeuk? Uitslag? Kinderen
kunnen allerlei (besmettelijke) ziektes
oplopen. Het is soms lastig om te
ontdekken om welke ziektes het gaat,
maar vaak is er wel een vermoeden. Als de
ziekte is vastgesteld kunnen er vragen
rijzen als, mag mijn kind naar school? Is
het gevaarlijk? Is het besmettelijk? Voor al
deze vragen kunt u o.a. de site van de
GGD raadplegen. U vindt er een overzicht
van infectieziekten die in Nederland
regelmatig voorkomen:
https://ggd.groningen.nl/infectieziektenhygiene/overzicht-infectieziekten
Studiedag
Op donderdag 6 april hebben we als team
een studiedag gehad. Hier hebben we
onder andere met elkaar gekeken naar de

invulling van gepersonaliseerd onderwijs
tijdens het rekenen en de rapportage naar
ouders. Ook gaf de onderbouwleerkracht
een terugkoppeling van een
verhelderende scholingsdag ten aanzien
van een combinatie van onderwijs aan
groep 2 en 3. Daarnaast is gewerkt aan de
groepsplannen.
Plan van aanpak naar aanleiding van het
tevredenheidsonderzoek
In oktober hebben vele van u het
onderzoek naar tevredenheid over de
school ingevuld. Hierop hebben we als
school in het geheel gemiddeld
(behoorlijk) hoog gescoord. Dat was voor
ons een mooie uitslag. Er zijn altijd punten
ter verbetering, die we ter harte hebben
genomen. Na overleg in het team is het
plan van aanpak naar aanleiding van dit
onderzoek besproken in de MR voor
eventuele adviezen. Het plan van aanpak
is aangenomen en terug te vinden in de
andere bijlage.
Kinderen en ICT: snel, sneller, snelst…
De technologie ontwikkelt zich in een razend
tempo. Al eerder hebben we geschreven over
het belang van wijs om leren gaan met alles
wat de technologie ons biedt. Denkt u aan:
“augmented reality” (dec. 2016) ” internet of
toys” (februari 2017) , “ mediadiamant ”
(maart 2017). We stappen dit keer heel even
in de wonderlijke wereld van de technologie,
de wereld waarin en waarmee onze kinderen
groot worden, gewoon als voorbeeld van wat
er achter de
schermen nu al
gebeurt: dit
slimme verband
moet het genezen
van een
wond inzichtelijk gaan maken.

De Britse Swansea University wil binnen een
jaar een test kunnen doen met verband dat
via sensors in de gaten houdt hoe de wond
onder het verband geneest en die informatie
vervolgens doorstuurt via een (5g) netwerk.
Dat moet onnodig verwisselen van verband
verminderen. Het 3D-geprint verband moet
bovendien verbinding maken met een
telefoon om gegevens door te sturen over de
lichamelijke gesteldheid en activiteit van een
patiënt, aldus een professor van de Swansea
University tegen de BBC.
Bron: https://tweakers.net
Sensoren, 5G, 3D : voor ons nu nog begrippen
van ooit, voor onze kinderen zullen het straks
begrippen van nu zijn…………
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 12 mei.
Agenda
18, 19 en 20
april
22 - 30 april
5 mei
16 mei
17 mei
17 mei
18 mei
22 mei
23 mei
25+26 mei
29 mei – 1 juni
30 mei

31 mei

CITO eindtoets groep 8
meivakantie in april
Bevrijdingsdag, alle
kinderen vrij
Schoolreis groep 3 t/m 8.
Bankbattle, groep 6, 7, 8
Sportdag groep 5
Sportdag groep 6, 7, 8
MR vergadering
Schoolfotograaf
Hemelvaart, alle
kinderen vrij
avond4daagse
Praktisch
verkeersexamen groep
7/8
Schoolreis groep 1/2

