gemaakt worden. Een tijdje later zegt
Liam: Juf, heb je mijn naamkaartje al open
gereerd?
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De slaplantjes worden goed verzorgd.

Kwink van de week
We hebben twee weken gewerkt aan het
onderwerp ‘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.
Wie is er in deze periode jarig?
3 oktober
6 oktober
8 oktober
10 oktober
20 oktober
24 oktober
6 november
16 november
19 november

Nout
Luuk
Hanne
Justin
Yara
Stef
Marit
Kirsten
Timo

Prietpraat
Het naamkaartje van Liam is een stukje
gescheurd tijdens het spelen en moet

Deze twee weken staat het onderwerp
‘Grapje? Lach erom!’ en in de midden- en
bovenbouw ‘Stootje? Vang het goed op!’
centraal. De kinderen leren middels lessen
/ activiteiten / spelletjes om te oefenen
met incasseringsvermogen. Als er iets
gebeurt wat je niet prettig vindt, kun je dit
op een rustige manier opvangen. Ook
wordt er geoefend met op verschillende
manieren aangeven, dat je iets niet prettig
vindt en ‘sorry’ zeggen als je iets hebt
gedaan bij een ander.

De koeien hebben staarten
Dit jaar valt Sint Maarten op een zondag.
Het is niet gebruikelijke om op zondag Sint
Maarten te lopen. De beslissing voor een
alternatieve dag neemt de gemeente niet
en daarom is er vanuit school overleg
geweest met de VVV Adorp en de school
in Sauwerd. Allen zijn het erover eens, dat
zaterdag 10 november de beste optie is.
Dit zal ook aangekondigd worden op de
prikborden in het dorp. Op die manier is
iedereen die er rekening mee wil houden
tijdig op de hoogte.

veel gelachen, gedanst en de moraal van
het verhaal is ook nog overgekomen. Wat
ons betreft een succes en voor herhaling
vatbaar. Vorig jaar was theatergezelschap
MoDo ook bij ons met een voorstelling
voor de bovenbouw.
Woensdagochtend hadden we de kick off
met de vrienden ‘Pat en Mat’, beter
bekend als buurman en buurman. De
boeken die extra aandacht krijgen deze
periode zijn: Snip, Blitz, Joe Biljoen en Niet
Thuis. Het thema ‘vriendschap’ is goed
vertegenwoordigd in de kinderliteratuur
en dit krijgt deze twee weken de aandacht
tijdens de lessen. Verder zijn er
verschillende opdrachten in de
projectweek, zoals het vormgeven met
een mooie kaart voor een vriend met een
(zelfgeschreven) gedicht.

Voorstelling Kip en Koe over ‘vriendschap’, het thema
van de kinderboekenweek 2018.

Kinderboekenweek 2018
Deze week zijn we gestart met de
projectweek rondom het thema
‘Vriendschap’ in het kader van de
Kinderboekenweek. Maandag hebben de
kinderen van groep 1 t/m 6 een
theatervoorstelling beleefd in het
speellokaal. Dit was een voorstelling van
theatergezelschap MoDo (moeder,
dochter) met de titel ‘Kip en Koe’. Kip
hielp Koe door haar existentiële crisis
heen (wat laat achter in deze wereld als ik
er niet meer ben?) en Kip laat zien, dat zij
een vriendin is door Koe legendarisch
beroemd te maken, maar wat maakt je
nou echt gelukkig? De kinderen hebben

Scholenmarkt groep 8
Op dinsdag 27 november is er in Winsum
op OBS De Tiggeldobbe een scholenmarkt
voor de kinderen van groep 8 (en 7, die
zich al willen oriënteren). Meestal gaan er
kinderen van onze school naar deze
markt, daarom deze vooraankondiging. De
uitnodiging voor opgave volgt na 23
oktober.

Vooraankondiging speelgoedinzameling
Voedselbank
Ook dit jaar stellen we de school
beschikbaar voor de inzameling van
speelgoed voor kansarme kinderen. Een
enthousiast club dames organiseert dit
namens de Voedselbank. Vorig jaar
hebben we ook aan deze actie meegedaan
en onze school had als kleine school
enorm veel bruikbaar speelgoed
aangeleverd. Dit is met veel dank
ontvangen. De inzameling is eind
november. Hierover ontvangt u tegen die
tijd bericht.

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 18 oktober.
Agenda
3 oktober

4 oktober
8 oktober
20 – 28
oktober
30 oktober

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben,

1 november

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde

8 november
11.15 uur

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

