Prietpraat
Ronnie: we hebben gisteren goede zaken
gedaan.
Juf: wat heb je verkocht?
Ronnie: een pallet voor 60 eikels!
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Wie is er in deze periode jarig?
17 september
19 september
28 september
29 september
3 oktober
6 oktober
8 oktober
10 oktober
20 oktober
24 oktober

Wout
Bram
Marlies
Danny M.
Nout
Luuk
Hanne
Justin
Yara
Stef
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- Kwink van de week.
- Overblijf.
- Topomaster.
- Zpannend Zernike.
- Flyer muziekvereniging Adorp.
- Agenda.
Burendag
Aanstaande zaterdag steken we weer de
handen uit de mouwen. Vanaf 9.00 tot
12.30 uur gaan we aan de slag met
verschillende zaken rondom de
natuurspeelplaats (zie voor toelichting
ook de Facebook pagina van
Natuurspeelplaats Adorp) en bij
voldoende aanwezigheid ook opruim- en
schoonmaakklussen binnen. Zo is er voor
ieder wat wils.
Voor de klussen in de tuin is het handig als
een aantal mensen tuingereedschap
meeneemt.
Eventueel toekomstige bewoners maken
kennis met ons gebouw bij gebrek aan
beschikbaarheid van het dorpshuis.
Uiterlijk tot vandaag kun je ook opgeven,
dat je mee wilt eten in dorpshuis Artharpe
om 18.00 uur. Opgeven op:
info.artharpe@gmail.com Betalen (5,00
euro per volwassene, 3,00 euro per kind)
kan ter plekke.

Kwink van de week (met koelkastposter)
We hebben twee weken gewerkt aan het
onderwerp ‘Laat jezelf zien’. Hierin was
voor kinderen ruimte om via spelletjes en
gesprekken een stukje van zichzelf te
laten zien in de groep. Er is gesproken
over wat jou bijzonder maakt, waaraan
mensen jou kunnen herkennen, over
huisdieren, gewoontes. Daarnaast is er
veel aandacht geweest voor hoe we op
een plezierige manier met elkaar omgaan.
Deze week zijn we gestart met het nieuwe
thema ‘Sterke groep? Denk aan de
afspraken!’ Hierbij gaat het over de
afspraken die we als groep met elkaar
willen maken om een fijn schooljaar met
elkaar te hebben. Daarvoor krijgen de
kinderen voorbeelden van onderwerpen,
die ze daarin mee kunnen nemen, zoals:
wees respectvol en aardig, denk aan
anderen, sta op tegen pesten, werk goed
samen, accepteer verschillen, zorg voor je
omgeving, kom voor elkaar op, doe wat je
belooft, los ruzies samen op, leef je in in
de ander, help elkaar, laat elkaar rustig
werken en nog meer. Met deze informatie
kunnen de kinderen onder begeleiding
van de leerkracht aan de slag om de
afspraken voor dit schooljaar samen te
stellen.
25 september tijdens de informatieavond
wordt de manier van werken verder
toegelicht.
In de bijlage vindt u de koelkastposter die
bij deze eerste periode hoort. U zult deze
een aantal keer per jaar ontvangen, zodat
er thuis ook duidelijk zicht is op welke
onderwerpen die periode centraal staan.
Overblijf: oproepje en viering Halloween
Zijn er nog ouders / verzorgers of anderen
die zich structureel of incidenteel willen
inzetten voor onze overblijf? Op vrijdag
zoeken we iemand die zich eens in de 5/6
weken wil inzetten voor drie kwartier.

Daarnaast zoeken we versterking voor het
huidige overblijfteam.
Op dinsdag 30 oktober is er Halloweenoverblijf. De kinderen krijgen lekkere
griezelhapjes. Mocht uw kind wat
kieskeurig zijn, dan mag er altijd een
boterham meegegeven worden. Er wordt
rekening gehouden met allergieën. De
kinderen die er normaal niet zijn op de
dinsdag, kunnen (tijdig) worden
doorgegeven aan juf Tina. Dan kan er
rekening worden gehouden met de
hoeveelheid hapjes.

Topomaster
Dit schooljaar zijn we gestart met een
nieuwe topografiemethode voor groep
6,7 en 8. Het is een digitale methode,
genaamd topomaster Blink. De methode
is onder andere ontwikkeld door National
Geographic. Het grote voordeel van deze
methode is dat er ook thuis mee geoefend
kan worden. Ieder kind heeft een eigen
inlogcode. De kinderen
krijgen geen stencils meer mee naar huis.
Per jaar zijn er 6 toetsten. Op het white
board in de klas zal komen te staan
wanneer de toetsen zijn en welke levels er
geoefend moeten worden.
Voor de komende periode staan level 1
t/m 3 centraal, de eerste toets zal voor de
herfstvakantie worden afgenomen.
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het
graag! Met vriendelijke groet, Juf Vanessa

Zpannend Zernike: backstage in de
wereld van wetenschap en techniek
Op 6 en 7 oktober vindt het evenement
Zpannend Zernike plaats in de stad
Groningen. Het weekend is gevuld met
wetenschappelijk vermaak; op zaterdag in
de binnenstad (academiegebouw,
Universiteitsmuseum, bij Jonge
onderzoekers, faculteit Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen en DOT) en
op zondag op de Zernike campus
(wetenschapstruck, Bernoulliborg,
Kapteyn instituut, ZAP, Hanzehogeschool
en meer). Je kunt hier zelf proefjes doen,
demonstraties bekijken, ontdekken,
praten met wetenschappers en meer. De
toegang is overal gratis.
De poster hangt op het prikbord, het
programmaboekje ligt op school en alles is
na te lezen op www.zpannendzernike.nl

Flyer muziekvereniging
In de bijlage vindt u een oproep voor
kinderen van 8 t/m 14 jaar voor deelname
aan de nieuwe slagwerkgroep van de
muziekvereniging Adorp.
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 4 oktober.
Agenda
22
september
25
september
3 oktober

4 oktober
8 oktober
20 – 28
oktober
30 oktober
1 november

8 november
11.15 uur

Burendag 9.00 – 12.30
Informatieavond
Start
Kinderboekenweek,
thema: vriendschap
MR vergadering
GGD screening groep 2
en groep 7
Herfstvakantie
Halloween feestje
overblijf
Thema avond
‘Mediawijsheid’ en
zakelijke ouderavond
Samen zingen in de
kerk

