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Wie is er de komende tijd jarig?
7 december
Renske
28 december
Janet
1 januari
Lyjayn
6 januari
Isabel
16 januari
Luuk W.
31 januari
Marre
31 januari
Nena
Prietpraat
Engelse les in groep 5
Juf: what’s your favorite animal?
Jona: a hose.
Juf: a what?
Jona: a hose!
Juf: welk dier bedoel je daarmee?
Jona: een slang! Google translate zei, dat
een slang een hose is in het Engels.

Inloopbijeenkomst herinrichting Adorp
N361
Op donderdag 30 november tussen 18.30
en 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst
over de herinrichting en het groot
onderhoud van de Provinciale weg. De
bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis
Artharpe. Er is geen algemene presentatie,
maar mensen kunnen tussen genoemde
tijden binnenlopen. Leden van de
werkgroep ‘Veilig oversteken’ (waarin ook
de school is vertegenwoordigd) zullen
aanwezig zijn om het belang van de
veiligheid rond de oversteek te
benadrukken. Hoe meer mensen zich hier
laten zien, hoe duidelijker de boodschap.
De werkgroep richt zich vooral op de
oversteek, omdat er dagelijks meerdere
bestuurders bewust of onbewust het
verkeerslicht negeren. Na meldingen blijkt
dat er ook regelmatig bestuurders zijn, die
zich niet bewust zijn van het feit, dat zij
door rood reden.
Blijf melden wanneer het verkeerslicht
wordt genegeerd op 0900-8844 (politie),
het liefst met kenteken. Het is al een
aantal keren voorgekomen, dat de politie
contact opneemt met bestuurders en de
uitkomsten terug heeft gekoppeld naar de
melder. Op die manier creëren we ook
voor dit moment meer bewustzijn voor de
veiligheid van onze kinderen.
Zie ook http://n361veilig.nl/werken-aande-weg?news_id=297933

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in ons land en dat
hebben we geweten! In de klassen zijn
weer prachtige, persoonlijke brieven
ontvangen van Sinterklaas. Deze brieven
zijn ook terug te vinden in de hal bij de
stoel van Sinterklaas. De pieten maken
zich ernstige zorgen over ons schoolplein
en willen graag helpen, maar misschien
wel van de wal in de sloot (of het
zwembad…). Hopelijk loopt dit goed af,
want Sinterklaas begint zich ook wel een
beetje zorgen te maken.
Op dinsdag 27 november mogen alle
kinderen op school hun schoen zetten. De
kinderopvang doet dit op een ander
moment, dus het gaat om de kinderen
vanaf groep 1. Wilt u uw kind helpen
herinneren, dat zij een extra schoen
meenemen?
Op dinsdag 5 december zijn alle ouders en
belangstellenden welkom om Sinterklaas
te ontvangen vanaf 8.15 uur. Tegen 8.30
uur verwachten we de Pieten en uiteraard
Sinterklaas. Bij koud weer raden we aan
om niet te vroeg te komen, want het
buitenprogramma is tot ongeveer 8.50
uur. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn
op dinsdag 5 december ’s middags vrij.

Wat is hier de bedoeling van?

Ook vanochtend hing de boom weer vol met artikelen, die wij
nog niet helemaal snappen.

Dorpstafel
De data van de dorpstafels van de
komende 5 maanden zijn bekend en de
ouders van de kinderen van groep 7 zijn
benaderd voor de deelname van hun kind.
Als onderdeel van het creatief circuit gaan
iedere dorpstafel twee kinderen onder
schooltijd koken met Ingrid, oprichter van
de dorpstafel. Wanneer kinderen dit
willen, helpen zij ’s avonds met het
serveren van hun eigen gekookte
gerechten onder begeleiding van Ingrid en
andere vrijwilligers. Als kinderen niet
willen, mogen andere kinderen hun plek
innemen. Maar dat bleek deze keer niet
nodig, want de kinderen van groep 7
konden niet wachten!
Stagiaires
De komende periode verwelkomen wij
een nieuwe stagiaire van de PABO,
namelijk Elise Vos. Welkom, Elise! Zij is
eerstejaars student en komt iedere
dinsdag stagelopen in groep 1, 2 en 3
gedurende 16 weken. Aansluitend zal zij
stagelopen bij groep 3, 4, 5 gedurende 8
weken. Deze wissel vindt plaats als
Suzanne van Dijken haar stage heeft
afgerond in groep 3, 4, 5. Suzanne zal
aansluitend haar LIO (leraar in opleiding)
eindstage bij ons uitvoeren in de
bovenbouw.
Loes Doornbos loopt haar LIO eindstage
bij ons in de bovenbouw tot eind januari.

Zij voert ook een onderzoek uit, waar wij
als school weer ons voordeel mee kunnen
doen. Loes kijkt naar hoe we op een
effectieve manier coöperatieve
werkvormen kunnen inzetten tijdens de
wereld oriënterende (aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, verkeer,
burgerschap) vakken. Coöperatief
betekent in dit geval op verschillende
manieren in verschillende werkvormen
samen met je klasgenoten de leerstof
eigen maken. Loes experimenteert met de
aanpak van ‘Talentenkracht’ en kijkt welke
onderdelen je hiervan als leerkracht in
kunt zetten om de betrokkenheid van
kinderen te vergroten. Als er vragen zijn,
kunt u Loes hier altijd over benaderen
(bijvoorbeeld om 8.15 uur op dinsdag,
woensdag en donderdag).
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 7 december.
Agenda
27 november
30 november
5 december

11 december
21 december
22 december
23 december
8 januari
24 januari
25 januari

schoen zetten op school
18.30 – 20.00 inloop
bijeenkomst N361
viering Sinterklaas,
’s middag groep 1 t/m 4
vrij.
MR vergadering
kerstdiner
Groep 5 t/m 8 ’s
middags vrij.
start kerstvakantie
8.30 nieuwjaarswens in
het speellokaal
MR vergadering
voorleesontbijt

