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Wie is er in deze periode jarig? 

23 augustus  Ruben 
25 augustus   Fenna 
29 augustus   Norah 
5 september  Cas 
9 september  Lars  
9 september  Emanuel 
9 september  Felix 
17 september  Wout 
19 september  Bram 
28 september  Marlies 
29 september  Danny M.  

 
 
 
Welkom 
Direct na de zomervakantie zijn Lars en 
Norah gestart in groep 1. Ires is erbij 
gekomen in groep 4. Welkom bij ons op 
school. We wensen jullie een fijne 
schooltijd! 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Informatieboekje 
- Kwink, methode voor sociaal-

emotioneel leren. 
- Kunstvloed. 
- Oproepje gereedschap. 
- Invulling themagroepen.  
- Voor in de agenda: schooljaar 

2018-2019.  
- Agenda.  

 
Informatieboekje 
Maandag is het informatieboekje met de 
kinderen meegegaan. Er zijn drie 
exemplaren in de gang blijven liggen. Als 
er nog geen informatieboekje thuis is 
aangekomen, ligt er nog een aantal op 
school.  
 
Invoering Kwink, methode voor sociaal-
emotioneel leren 
Na de vakantie zijn we gestart met Kwink, 
een nieuwe methode voor sociaal-
emotioneel leren. Deze twee weken staat 
het thema ‘Laat jezelf zien’ centraal. De 
eerste weken van het schooljaar zijn de 
zogenaamde Gouden Weken, waarin de 
kinderen elkaar in de nieuwe 
samenstelling leren kennen en bij uitstek 
de periode om de groepsdynamiek positief 
te beïnvloeden. Ook wordt de tijd 
genomen voor het eigen maken van 
gewoontes, afspraken en routines. Als 
daar voldoende aandacht aan wordt 
besteed, heeft de groep daar het hele jaar 
profijt van.  
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De methode ‘Kwink’ is gericht op ‘ik’ 
competenties (besef van jezelf, 
zelfmanagement), ‘jij’ competenties (besef 
van de ander, relaties kunnen hanteren) 
en ‘wij’ competenties (het maken van 
keuzes). Zie ook: 
https://www.youtube.com/watch?v=fVDu
_mRokLI (hoe Kwink in de klas werkt).  
Op dinsdag 25 september zal er tijdens de 
informatieavond een deel in het teken 
staan van Kwink, zodat alle ouders ook op 
de hoogte zijn van de manier van werken 
en kennis maken met de manieren waarop 
we samen kunnen werken. De 
schoolbrede thema’s (die twee weken 
duren) zullen zichtbaar zijn in de gangen 
bij de klassen en de opvang en hierover 
zult u worden geïnformeerd via het 
Wierdenieuws. Als er een transfer 
plaatsvindt van school naar thuis en 
andersom, zullen de eigengemaakte 
vaardigheden nog beter beklijven.  
Een voorbeeld hiervan is: als er op school 
wordt gepraat over en gewerkt aan het 
thema ‘doorzettingsvermogen’ en het kind 
staat in het weekend voor een uitdaging, 
kunt u als ouders teruggrijpen op het 
thema op school. Andersom kunnen 
kinderen hun ervaringen van thuis 
meenemen in de klas.  
Enerzijds wordt er met Kwink gekeken 
naar de fasen in groepsvorming en wordt 
hier zo effectief mogelijk op ingespeeld 
(bijvoorbeeld met de ‘Gouden Weken’ aan 
het begin van het schooljaar). Anderzijds 
worden vaardigheden in kindertaal 
(emotiewoorden) aangeleerd, waarmee 
kinderen hun emotiewoordenschat 
uitbreiden en zich beter kunnen 
uitdrukken. Dit helpt hen bijvoorbeeld bij 
conflicten op een vreedzame manier 
oplossen, voor zichzelf op te komen en 
naar zichzelf te kijken.   
 

 
De vijf SEL competenties, waarop de lessen van Kwink 
gebaseerd zijn.   

 
Kunstvloed 

Van 9 t/m 16 september is er in Sauwerd 

en Wetsinge het culturele evenement 

‘Kunstvloed’, waarbij ook allerlei leuke 

dingen te doen zijn voor kinderen 

(theater, dichten en meer). Aanstaande 

zaterdag kunnen maximaal tien kinderen 

meedoen aan de workshop dichten onder 

begeleiding van Renee Luth (tussen 10.00 

en 12.00 uur) en deze kinderen zullen hun 

eigengemaakt gedicht om 15.00 uur 

voordragen op de Onstaheerd in Sauwerd. 

Beide scholen zijn hiervoor gevraagd. Voor 

het gehele programma: 

https://kunstvloed.nl/programma  

Bij interesse graag z.s.m. opgeven op 

school.  

Oproepje voor tuingereedschap 

Mochten er thuis nog werktuigen staan, 
die niet worden gebruikt, maar voor het 
kindcentrum heel handig 
zouden kunnen zijn, dan 
houden we ons 
aanbevolen! Denk aan 
scheppen, harken, 
plantenschep, gieters etc.  
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Invulling themagroepen 
Met de start van het plan voor ons als 
‘projectschool’ zijn er themagroepen in 
het leven geroepen. In principe neemt 
iedereen zitting in een themagroep. Er is 
een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld 
als iemand al een aantal andere taken 
vervult. In de gang bij de opvang hangen 
de lijsten. Als u wilt wisselen of nog niet 
ingeschreven bent, kunt u dit opgeven bij 
de ouderraad of via school. Als u niets 
doorgeeft, gaan we ervan uit dat de 
huidige plek gehandhaafd blijft.  
 
Voor in de agenda: schooljaar 2018-2019 
Dit zijn de data die eind vorig schooljaar 
ook in het Wierdenieuws stonden. Er zijn 
geen aanpassingen, slechts als reminder.  

- 3 september: eerste schooldag. 
- 22 september: burendag.   
- 25 september: informatieavond 

Kwink (algemeen) en in de eigen 
klas.  

- 22 – 26 oktober: herfstvakantie.  
- 1 november: thema- avond 

mediawijsheid en zakelijke 
ouderavond.  

- 14 november: studiedag, alle 
kinderen vrij.  

- 20/21 november oudergesprekken.  
- 5 december: viering Sinterklaas.  
- 20 december: viering Kerst.  
- 24 december – 6 januari: 

kerstvakantie.  
- Vanaf 2019: 
- 12/13 februari: oudergesprekken.  
- 18-22 februari: voorjaarsvakantie. 
- 16 maart: NL doet.  

- 20 maart: studiedag, alle kinderen 
vrij.  

- 12 april: Koningsdag / juffendag.  
- 16-18 april: centrale eindtoets.  
- 19 april-5 mei: meivakantie.  
- 20-23 mei: avondvierdaagse.  
- 30/31 mei: Hemelvaart + vrije dag.  
- 10 juni: 2e Pinksterdag.  
- 26 juni: studiedag, alle kinderen 

vrij.  
- 2/3 juli oudergesprekken.  
- 11 juli: viering laatste schooldag. 
- 12 juli: alle kinderen vrij.  

 
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 20 september. 

Agenda 

3 september Start na de 
zomervakantie 

5 september OR vergadering 

22 september Burendag (ochtend) 

25 september Informatieavond  

3 oktober Start 
Kinderboekenweek, 
thema: vriendschap  

4 oktober MR vergadering 

8 oktober GGD screening groep 2 
en groep 7 

20 – 28 
oktober 

Herfstvakantie 

 

 
 

 
 

 

 

 


