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Wie is er de komende tijd jarig?
14 november
Menno
16 november
Kirsten
19 november
Timo
7 december
Renske
28 december
Janet
Prietpraat 1
Juf: Willem, wat zit je haar weer netjes!
Willem: ik moet toch een beetje reclame
maken voor mijn moeder
Prietpraat 2
Aaron: een slang heeft toch helemaal geen
staart? Luuk: jawel hoor, een slang is een
staart!
Een vroege Sintwens
van Nena.

Voorleesboek
In groep 4 en 5 is een voorleeswedstrijd
gehouden. Kinderen, die dit wilden,
mochten hun favoriete (voorlees)boek
kiezen. Daar vertelden ze kort wat over en
lazen ze een stukje uit voor aan de klas. De
klas mocht een schema invullen waarop
punten werden ingevuld over de
presentatie en over het boek. Aan het
eind kregen kinderen complimenten en
tips over hun presentatie. Een aantal
boeken viel erg in de smaak, zo ook het
boek van Cas.
Cas over ‘Ranger, super speurder’:
‘Luuk, Sem en Rosemijn (dat zijn alle
namen) en Ranger (dat is de hond). Er was
een gestoorde man op het eiland
(Vlieland) en die liep ’s nachts door de
duintoppen. Toen zag Sem opeens een
licht omhoog schieten. Toen zei als het
goed is Sem: ‘Is het iemand die met een
zaklamp in de duinen liep?’. Er was ook
nog een meisje van 3, die was zoek. Het
meisje lag bij een vrouw op een bed in een
zeilboot, toen was ze weer gevonden.
Luuk, Sem, Rosemijn en Ranger gingen ook
nog ’s nachts in de duinen lopen, want ze
wilden heel graag weten, wie de
gestoorde man was.’
Weten hoe dit afloopt? Vraag Cas of lees
het boek!
Voortgang natuurspeelplaats Adorp
De werkzaamheden op het plein zijn
opgepakt na even stil te hebben gelegen.
Er is voor een andere volgorde gekozen,
omdat bepaalde specialisten moeilijk te
krijgen zijn. Daarom is de aannemer
gestart met de werkzaamheden op het
grote plein. Het kleine plein wordt zo goed
mogelijk opgeruimd en zo snel mogelijk
weer opgepakt. De bult bij het kerkpad zal
nog wel wat verlaagd worden binnenkort,
zodat deze klaar is voor de aanleg van de
rioolbuis en de glijbaan. Vrijdag 17

november van 13.00 – 17.00 uur gaat er
een groepje aan de slag met de aanleg van
de palissaden om de speelvlakken op het
kleine plein (de lage omheining / randen
rond de vlakken met houtsnippers, waar
de speeltoestellen komen). Wie tijd en zin
heeft, is natuurlijk van harte welkom. Voor
zover de update. Als er vragen zijn, kunt u
terecht bij een van de leden van de
werkgroep NSA.
Schaken op school
Op maandag 6 november zijn de
schaaklessen na schooltijd gestart. Een
groepje van acht kinderen heeft van 15.15
tot 16.15 uur schaakles in school. Mochten
er nog kinderen willen aansluiten, dan kan
dit. Graag melden bij ondergetekende.

Schaakles groep 4 en 5.

Buitenschoolse activiteiten
We werken samen met ouders aan een
buitenschools aanbod op sportief en
creatief gebied. Vrij spelen vinden we erg
belangrijk. Naast het vrij spelen willen we
met het aanbod inspelen op interesses
van kinderen. De schaaklessen voor
kinderen vanaf groep 4 zijn afgelopen
maandag gestart. Tennisvereniging
Onstaborg biedt wintertraining op de
vrijdagmiddag in Artharpe voor kinderen
van 5 tot 8/9 jaar (zie flyer in de andere
bijlage). Als er meer activiteiten zijn,
wordt u hiervan via het Wierdenieuws op
de hoogte gehouden. Graag horen we ook
als ouders / dorpsgenoten zelf ideeën

hebben, zodat we elkaar kunnen
versterken.
Kapstokregel
Aan het begin van het jaar stellen we met
de kinderen afspraken in de klas op. Ook
stellen we als team met elkaar afspraken
vast, die we een tijdje centraal stellen. We
werken nu aan de kapstokregel ‘we zullen
goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze
weer te gebruiken morgen.’ We vinden
het belangrijk, dat er met eigen spullen en
spullen van school zorgvuldig wordt
omgegaan. Voor veel kinderen is dit
vanzelfsprekend, maar het blijft een
proces vanaf het moment dat kinderen
binnenkomen totdat ze ons kindcentrum
verlaten. Op die manier zijn kinderen goed
voorbereid op de zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid, die van hen
verwacht wordt op het voortgezet
onderwijs. Daarnaast is het de manier
waarop wij met elkaar om willen gaan.
In de onderbouw begint dit proces. Op dit
moment wordt het opruimen extra
gestimuleerd, doordat ze hier een “ prijs”
voor kunnen krijgen. Iedereen die zijn
spullen weer netjes terugzet of na het
spelen weer opruimt kan 1x per week een
opruimprijs verdienen. Deze beloning
bevordert het netjes opruimen zonder dat
je de kinderen steeds aanspoort. Met de
aandacht hiervoor leren kinderen ook, dat
je elkaar kunt helpen en mag aanspreken
op een plezierige manier.
In de midden- en bovenbouw wordt er de
komende weken gewerkt aan het
opruimen van de spullen, maar ook aan
het “ goed zorgen” voor je spullen:
gymspullen mee op een gymdag, je
spullen klaar hebben, die je nodig hebt
voor je werk, bakjes mee naar huis etc.
In de andere bijlage zijn nog een aantal
tips te lezen hoe dit thuis en op school
gestimuleerd kan worden.

Oudergesprekken
De oudergesprekken voor groep 3 t/m 8
vinden plaats op maandag 20 en
woensdag 22 november. Dinsdag is er een
scholenmarkt voor de kinderen van groep
8 (en 7) en worden er geen gesprekken
gepland.

speelgoed opgehaald. Het speelgoed
wordt gegeven aan kinderen, die in een
gezin opgroeien, dat niet in staat is
cadeaus voor de feestdagen te betalen.
Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 23 november.
Agenda
14 + 15
november
15 november

Lampionnen groep 4 en 5.

Inzameling speelgoed (herhaald bericht)
Op het prikbord bij de ingang is een
beschrijving te vinden voor de inzameling
van speelgoed. De voedselbank kan dit
helaas niet meer doen, dus een andere
groep enthousiastelingen heeft dit
opgepakt. In week 47 (20 – 24 november)
kunt u op school speelgoed (geen knuffels)
inleveren in het extra lokaal (op de blauwe
tafel). Vrijdagochtend wordt het

20 en 22
november
21 november
5 december

11 december
21 december
22 december
23 december

scholenmarkt, Groningen
OR vergadering
MR vergadering
oudergesprekken groep
3 t/m 8.
scholenmarkt, Winsum
viering Sinterklaas,
’s middag groep 1 t/m 4
vrij.
MR vergadering
kerstdiner
Groep 5 t/m 8 ’s
middags vrij.
start kerstvakantie

