Oscar: Werken met je hersens!
(brainstormen).
Tijdens opdracht waarbij geschilderd
wordt. Menno: ‘Ik ga stamperen’
(tamponneren).
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Doorzetters
Gisteren hebben de kinderen die zich
hadden opgegeven voor schoolvoetbal
zich kranig verweerd tegen sterke teams.
Met prachtige slidings door de hagel door
Marlon, spectaculaire glijpartijen
waardoor Marre ons de bruine bijen
noemde en met keeper Joris die weliswaar
20x in het doel past, maar toch overal op
duikt, kunnen we trots zijn op ons team.
Op groot veld met slecht weer kwamen ze
tot goed voetballen en dat is een prestatie
op zich!

Langs de lijn tijdens schoolvoetbal.

Wie is er de komende tijd jarig?
13 april
14 april
21 april
23 april
25 april
26 april
30 april
1 mei
2 mei

Leonie
Anna-Sofia
Quintin
Kamal
Tobias
Bram vC
Marlon
Danny D
Teuntje

Prietpraat
Er wordt in een groepje een poppenkast
gemaakt. Hiervoor is veel overleg nodig.
Juf Frounie: weten jullie hoe dit heet?

Juffendag
Op 29 maart hebben we met elkaar de
verjaardagen van alle juffen gevierd. De
ouderraad heeft voor deze dag veel
georganiseerd, waarvoor grote dank! De
kinderopvang heeft een leuke speurtocht
uitgezet, van de vereniging voor
volksvermaken mochten we de baan voor
het noten schieten lenen, de OR heeft
gezorgd voor lekkere hapjes en de
kinderen en leerkrachten hebben genoten
van een gezellige, gezamenlijke dag.
Hartelijk dank voor de inzet voor deze
dag!

Jong en oud door elkaar op de juffendag

Onderzoek overgang van peuter naar kleuter

Sjoelen en noten schieten in het speellokaal.

We gaan planten!
Op zaterdag 21 april van 9.00 – 12.00 uur
hebben we weer een klusdag voor de
natuurspeelplaats, waarbij mooie,
zichtbare klussen uitgevoerd kunnen
worden. De groene aankleding is de
komende periode aan de beurt.
Daarnaast worden de komende weken de
vlonder bij de sloot, het podium en de
moestuinbakken gebouwd en de
boombankjes worden geplaatst. Gisteren
hebben een aantal vaders / mannen het
tweede doel geplaatst op het voetbalveld.
Zijn jullie er ook weer bij de 21e? Wij
zorgen voor koffie / thee en wat lekkers bij
de koffie.

Deze week heeft er een onderzoek
plaatsgevonden naar de ervaringen
rondom de overgang naar de basisschool.
Er is met ouders, de leerkracht en
pedagogisch medewerkers gesproken over
de ervaringen ten aanzien van dit
onderwerp en uit deze interviews worden
conclusies en aanbevelingen geschreven
voor ons kindcentrum. De eerste indruk is:
zeer tevreden ouders en kinderen, een
plezierige samenwerking, een goede
warme overdracht. De aanbevelingen
zullen vooral gericht zijn op de inrichting
van de peuter/kleutergroep om dit nog
beter te kunnen vormgeven voor ieder
kind. De uitkomsten volgen eind mei via
het Wierdenieuws.
De uitkomsten worden ook meegenomen
in het overleg over de evaluatie van IKC De
Wierde als projectschool.

Uitreiking stoetbomen aan de nieuwe kinderen in groep 1.

De Media Ukkie Dagen

Deze keer aandacht
voor de allerjongsten
( 0-6 jaar), want hopelijk is jong goed
geleerd, oud goed gedaan! Elk jaar
besteedt mediawijzer.net aandacht aan
onze ukkies die steeds jonger actief zijn op
de smartphone en/of iPad van hun papa of
mama. Het thema dit jaar is:
Dreumesen, peuters en
kleuters mediawijs?’
Hoe kun je als ouder je kind niet alleen op
het gebied van voeding en beweging,
maar ook op het gebied van media een
goede start meegeven?
De Media Ukkie Challenge is wellicht een
leuke activiteit om thuis aan mee te doen
in de week van de Media Ukkie Dagen: 7
opdrachten die u samen met uw kind kunt
maken. Elke dag een
opdracht = een week
lang aan de slag met
mediaopvoeding!
De opdrachten vindt u op
de volgende site:
https://www.mediaukkies.nl/challenge/
De kalender/checklist met de 7 challenges
is op de site niet meer vindbaar, maar via
onderstaande link vindt u deze als pdf
bestand op:
Https://www.mediaukkies.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2016/04/Kalende
r-Media-Ukkie-Challenge.pdf
Wij wensen u en uw kind veel mediaspeel-plezier!
Redactie ICT werkgroep L&E

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 19 april.
Agenda
10 april
10 april
11 april

buitenlesdag
MR vergadering
Studiedag, alle kinderen
vrij
17, 18, 19 april Centrale eindtoets
groep 8
27 april
Start meivakantie
14 mei
Eerste schooldag na
meivakantie
15 mei,
Voorlichting schoolkamp
19.00 uur
voor ouders groep 7/8
21 mei
Pinstermaandag, alle
kinderen vrij
22 mei
Schoolfotograaf
23 mei
Sportdag groep 5/6
Winsum
24 mei
Sportdag groep 7/8
Winsum
28 mei
MR vergadering
28, 29, 30 mei Schoolkamp groep 7/8
28-31 mei
Avondvierdaagse
29 mei
Schoolreis groep 1 t/m 6
8 juni
Officiële opening
natuurspeelplaats Adorp

