Timo: ‘Juf, mogen het straks opvoeren aan
de constructietafel?’ (=instructietafel).
Na uitleg over verschil tussen ‘tot’ en ‘tot
en met’:
David: ‘Eigenlijk hoeft tot en met helemaal
niet in de wereld te zijn. Als je t/m vrijdag
wilt zeggen, zeg je gewoon tot zaterdag.’
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Amber leest voor uit eigen werk: zij heeft een prachtig boek
geschreven voor juf Loes (LIO stagiaire), die afscheid neemt.

Wie is er de komende tijd jarig?
6 februari
Frank
7 februari
Feline
10 februari
Amber
2 maart
Jonne
5 maart
Joris
19 maart
Liam
Prietpraat
Vertellen over het weekend:
Cas: ‘Ik ben gegourmet.’
Tijdens het wisselen voor programmeren
Quintin: ‘Mag ik nou naar die hacker?’
Tijdens het opstellen van een toneelstuk

Alternatief staken
Woensdag 14 februari wordt er op veel
basisscholen in de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe gestaakt. De eisen
vanuit het PO front richten zich op een
eerlijke salariëring, lagere werkdruk en het
aantrekkelijker maken van het vak. Zie ook
https://www.rtlz.nl/tv/laatstevideos/waarom-de-stakende-lerarengelijk-hebben
Invallers zijn moeilijk te krijgen. Iedere
keer dat we geen inval kunnen krijgen,
houden we dat vanaf heden bij op de site
http://lerarentekortisnu.nl/ Hierop is te
zien, dat duizenden kinderen per dag
geen goed of helemaal geen onderwijs
krijgen wegens het lerarentekort. Dit is
gebaseerd op een klein deel van de
basisscholen, die dit registreert. Het
probleem is dus zeker groter, dan de
cijfers die hier al worden getoond.
Dit probleem is op onze school merkbaar
en wordt zonder aanpassing groter door
de vergrijzing en gezien het aantal

studenten dat met een diploma de PABO
verlaat.
Wij willen voor deze problematiek
aandacht vragen op een andere manier
dan het werk volledig neerleggen. Er zijn
ouders die hebben meegedacht en de
aandacht voor deze problematiek
steunen, waarvoor dank! We leggen het
reguliere werk neer door een alternatief
programma voor de kinderen. Hiervoor
zoeken we ouders, die hierin ook iets
willen betekenen. U kunt hierbij denken
aan een workshop voor groepjes kinderen
(ongeveer 7 kinderen van 4 t/m 12 jaar
per groepje) op die woensdagochtend of
het begeleiden van een activiteit. Omdat
we in groepjes werken met alle leeftijden
door elkaar, zoeken we activiteiten in / om
de school of dicht in de buurt. Wilt u
meedoen? Graag voor 7 februari
aangeven op school, zodat er een
planning gemaakt kan worden.
Activiteiten die we sowieso zullen
plannen, zijn: samen lezen (met
zitzakken?), buitenspelen, gymnastiek,
spelletjes. U ontvangt na 7 februari (de
uiterlijke opgavedatum) en ruim voor 14
februari het programma.

Workshop pizza-massage en een presentatie van babymassage
in de middenbouw.

Overblijf
Activiteit
Donderdag 8 februari gaan de kinderen
die overblijven broodjes knakworst eten.
Zij krijgen 2 broodjes knakworst. Er kan
aanvullend eten meegenomen worden

wanneer nodig. Kinderen nemen zelf
drinken mee.
Verhoging bedrag voor overblijven
Tijdens de zakelijke ouderavond op 1
november 2017 is toegelicht, dat er
mogelijk een verhoging van het bedrag
voor overblijven nodig is om de overblijf
rendabel te houden. In samenspraak met
de MR is besloten het bedrag per 1
februari te verhogen naar €2,50. Eind van
dit schooljaar wordt dit punt in de MR
weer geëvalueerd.
Om de kosten lager te houden, zou een
vrijwilliger op dinsdag en donderdag
welkom zijn. Dit blijft een lastig punt,
omdat dit ook voor de meeste ouders
werkdagen zijn. Mocht u iemand weten,
die het leuk vindt om op deze manier bij
school betrokken te zijn, horen wij het
graag!
Terugkoppeling overleg projectscholen
Wat voorafging
In de periode 2014/2015 werd
Toekomstscenario III gepresenteerd,
waarin de visie op scholenspreiding
Noord-Groningen uiteen werd gezet van
de schoolbesturen Lauwers en Eems en
VCPONG. Deze visie betekende voor de
scholen in Adorp en Sauwerd een fusie. De
manier waarop dit destijds werd
gepresenteerd, heeft er voor gezorgd, dat
veel mensen rondom De Wierde in actie
zijn gekomen om met elkaar een plan te
maken voor toekomstig onderwijs in
Adorp. Dit plan is in de praktijk gebracht
en blijft in ontwikkeling. Hierin is onder
andere opgenomen: vorming van een
integraal kindcentrum, onderwijskundige
vernieuwing, intensiveren van ouder- en
dorpsparticipatie en een financieel
gezonde school.
Huidige situatie
Het afgelopen jaar heeft er meerdere
malen een overleg plaatsgevonden tussen

onze school en twee andere scholen die
ook een projectplan hebben geschreven
en werken aan de uitvoering van dat plan.
In dit overleg zijn de MR en de
schoolleiding vertegenwoordigd. De
andere scholen (Garnwerd en
Pieterburen) zijn ook twee kleine scholen,
die effecten ervaren van de
bevolkingskrimp en de laatste school in
het dorp zijn. Gezamenlijk optrekken heeft
als doel: het opstellen van gezamenlijke
evaluatiecriteria, waarmee de plannen van
de verschillende projectscholen
geëvalueerd kunnen worden. Vanuit dit
overleg is besloten om begeleiding bij dit
proces te vragen vanuit de
Rijksuniversiteit Groningen. Een
masterstudent onderwijskunde zal het
komende half jaar een onderzoek
uitvoeren naar de verschillende
kwaliteitscriteria van goed onderwijs op
kleine basisscholen. De uitkomsten van dit
onderzoek (verwacht in juni) worden
meegenomen in de uiteindelijke evaluatie
van ons projectplan. Als er concretere
informatie beschikbaar is, wordt u
hierover geïnformeerd via het
Wierdenieuws.
Nieuwbouw
Dorpsbelangen Adorp heeft zich samen
met de Adorpers ingezet voor de
dorpsvisie van Adorp en daaruit zijn een
aantal acties voortgekomen. Zo is er een
grote leefbaarheidssubsidie verkregen,
waarvan een aantal projecten kunnen
worden uitgevoerd (onder andere de
natuurspeelplaats). Ook is er een plan
gemaakt voor nieuwbouw in Adorp op het
voormalige voetbalveld, dat nu steeds
meer concretere vorm krijgt. Dit zou voor
het kindcentrum een belangrijk antwoord
kunnen zijn op de gevolgen van de
bevolkingskrimp in Noord-Nederland. We
zien deze gevolgen van de
bevolkingskrimp de komende jaren, als we
kijken naar de verdeling van de kinderen

in de school. Op dit moment zien we tegen
de verwachte daling in gelukkig een lichte
stijging van het aantal kinderen in het
kindcentrum. De nieuwbouw zal een
prachtige impuls kunnen geven aan de
verdere groei van de school, het
kindcentrum als geheel en kunnen
meehelpen aan een stabiele toekomst.

Programmeren met Scratch

Programmeren
Programmeren valt onder een van de 21e
eeuwse vaardigheden, namelijk ICTgeletterheid. Deze 21e eeuwse
vaardigheden zijn door onder andere door
kennisnet
bestempeld als
belangrijke
vaardigheden in
onze
samenleving. In
ons onderwijs
zijn hiervan veel
elementen terug
te zien (sociale en culturele vaardigheden,
samenwerken, probleemoplossend
vermogen, creativiteit, kritisch denken en
communiceren zijn een belangrijke
leidraad bij ons onderwijsaanbod). We
willen kinderen ook in ICT geletterdheid
bekwamen. Kinderen weten op dit gebied
vaak zelf al veel. Om dit gestructureerd
aan te bieden, hebben we maandag een
start gemaakt met het programmeren met
Scratch. Programmeren is simpel gezegd:
een reeks instructies schrijven, die een

computer uitvoert. De kinderen van groep
6, 7 en 8 hebben geoefend met het sturen
van een kat, door een reeks opdrachten
achter elkaar te zetten. Als kinderen het
leuk vinden om meer te oefenen, kan de
site van kennisnet worden geraadpleegd,
die verschillende oefeningen in het
programmeren en andere ICT
vaardigheden voor kinderen biedt.
https://www.codekinderen.nl/leerling/pro
grammeren/index.html
Ouderbijdrage
Uit de administratie van de ouderraad is
gebleken, dat in veel gevallen de vrijwillige
ouderbijdrage nog niet is overgemaakt.
Van deze bijdrage worden alle activiteiten,
zoals Sinterklaas, kerstviering etc. betaald.
De bijdrage is 27,50 EUR per kind (groep 1
t/m 6) en 32,50 EUR per kind (groep 7 en
8). Het bedrag voor groep 7 en 8 ligt
hoger, omdat er eens per twee jaar een
activiteit buiten school wordt
georganiseerd (zoals het Noord
Nederlands orkest). De bijdrage kan
overgemaakt worden op
rekeningnummer:
NL27 RABO 0300 8521 50
t.n.v. ouderraad O.B.S. De Wierde,
onder vermelding van voor- en
achternaam en de groep van uw kind.
Scoor een boek
5 februari starten we in de middenbouw
met het leespromotieprogramma van
‘Scoor een boek’ vanuit Biblionet. Janna
Hulshof van de bibliotheek komt in de klas
om uit te leggen wat het programma
inhoudt. De kinderen gaan tijdens Scoor
een Boek! 10 weken lang hun best doen
om zoveel mogelijk boeken te lezen
(‘scoren’). De bedoeling is om zo het
leesplezier bij kinderen te stimuleren. De
kinderen worden nog eens extra
gestimuleerd door Tom Hiariej (FC
Groningen) en Sander Duits (Go Ahead
Eagles). Voor meer informatie:

https://biblionetgroningen.nl/scoor-eenboek
Poëzie weken
Op donderdag 15 februari is de officiële
aftrap van onze poëzie week. Stiekem zijn
we al een beetje gestart om het een te
leuk onderwerp is om maar een week aan
te besteden. We zouden graag met de alle
kinderen (peuters tot en met groep 8)
presenteren wat we allemaal gedaan
hebben op donderdag 22 februari van
17.00 uur tot 18.00 uur. Als er veel
mensen zijn die op dat moment kunnen
komen kijken naar wat de kinderen
gemaakt en geoefend hebben, willen we
dit graag organiseren. Zou u op de lijst op
de deur van de klas met ‘ja / nee’ achter
de naam van uw kind aan kunnen geven of
u hierbij kunt zijn (voor 15 februari
invullen)? Dan kunnen we dit met de
kinderen in gaan richten. Bij te weinig
opgave, kunt u aan het eind van de poëzie
week na schooltijd binnenlopen en het
werk te bekijken.
Ouderavond kinderopvang
Op donderdag 8 maart is er in de
kinderopvang een ouderavond over
gezonde voeding voor kinderen van 0 tot
12 jaar. Mochten er ouders zijn die geen
kinderopvang afnemen, maar wel
interesse hebben in dit onderwerp, van
harte welkom. Graag van tevoren opgeven
bij Saskia van Heuvelen 06 144 24 635.

Tekenkunsten in groep 8

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde

15 februari
21 februari
24 februari
10 maart

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 15 februari.

12 maart
15 maart

Agenda

29 maart
30 maart
2 april
3 april
10 april

5 februari
8 februari
10 februari
12, 13 februari
14 februari

Aftrap Scoor een boek
rapporten mee
klusdag
natuurspeelplaats Adorp
oudergesprekken
oudergesprekken gr. 3

start poëzie weken
studiedag, alle kinderen
vrij
start voorjaarsvakantie
NL doet: groene klusdag
natuurspeelplaats
start week van het geld
Kangoeroewedstrijd
groep 3 t/m 8 (rekenen)
Juffendag
Goede vrijdag
Paasmaandag
open dag 14.30 – 17.00
buitenlesdag

