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Wie is er in deze periode jarig?
20 oktober
24 oktober
6 november
10 november
16 november
19 november
7 december
22 december
28 december

Yara
Stef
Marit
Dante
Kirsten
Timo
Renske
Daan
Janet

Prietpraat
Wat wil je later worden?
Wout: goudzoeker.
Marit: gitaarjuf.
Nena: eerst juf, maar nu toch uitvinder!

Vrienden voor altijd
Ruzie maken hoort erbij.
Iedereen mag meedoen.
Een sterke groep.
Niemand buitensluiten.
De beste vrienden.
Kindertaal is veel mooier
Juf: wat ben je snel vandaag!
Casper: ik ging zo snel, ik rende achter
Luuk op de fiets en zat bijna op zijn
achterrooster (bagagedrager).
Voorleesboeken
In de onderbouw wordt onder andere
voorgelezen uit ‘Snip’ van Claudia
Lagermann over een vogeltje, dat denkt
dat hij niet kan vliegen, maar in
belangrijke dingen heel goed blijkt te zijn.
In de middenbouw wordt voorgelezen uit
‘De verschrikkelijke tweeling’ van Jozua
Douglas over Max en Lot, hun smet
vrezende moeder en harige vader, die hun
kinderen het liefst zouden verkopen op
Marktsplaats.
In de bovenbouw wordt voorgelezen uit
‘Tonje en de geheime brief’ van Maria
Parr. Een spannend verhaal met daarin
een bijzondere, onverwachte vriendschap.
In dit Wierdenieuws:
- Kwink van de week.
- Nieuwsbespreking.
- Bezoek aan een schrijver.
- Verkeersles Veilig op weg.
- Speelgoedinzameling Voedselbank.
- Lid CCA kindervoorstellingen
gezocht.
- Zoek de verschillen.
- Agenda.

Kwink van de week
De afgelopen twee weken hebben we
gewerkt aan weerbaarheid: in de
onderbouw ‘Grapje? Lach erom!’ en in de
midden- en bovenbouw ‘Stootje? Vang
het goed op!’. De kinderen leren middels
lessen / activiteiten / spelletjes om te
oefenen met incasseringsvermogen.
In week 42 en week 44 (voor en na de
herfstvakantie) behandelen we het thema
‘Complimenten geven’. Hierbij oefenen
kinderen om de mooie dingen of goede
kanten van andere te benoemen. Ook
leren ze een gepaste reactie te geven op
een compliment (dank je wel) en dat
complimenten op verschillende niveaus
gegeven kunnen worden (hoe iemand
eruit ziet, wat iemand heeft, wat iemand
kan en wat iemand doet).
Complimenten geven is het laatste thema
van de eerste koelkastposter. In de andere
bijlage ontvangt u de volgende
koelkastposter met de volgende 5 thema’s
waaraan tot de kerstvakantie gewerkt zal
worden: leren dat je gedrag anderen kan
raken, zelfvertrouwen hebben, niet alles
geloven, weten wat pesten met een ander
kan doen en niet alles zeggen wat je
denkt.
Voor wie het fijn is, de koelkastposter
thuis op te hangen, maar lastig is om af te
drukken: dit kan altijd op school.

Nieuwsbespreking
Na de herfstvakantie gaan we in de
bovenbouw weer starten met de
nieuwsbespreking. Het is de bedoeling dat
iedere week twee kinderen een artikel uit
het nieuws voorbereiden. Dit mag een
krantenartikel zijn, maar het mag ook van
internet zijn of bijvoorbeeld uit het
jeugdjournaal. In eigen woorden vertellen
de kinderen kort waar het artikel over gaat
en ze stellen 3 vragen over het
artikel/nieuwsitem aan de klas. Het
schema van de indeling krijgen de
leerlingen na de herfstvakantie mee en het
schema komt ook op het whiteboard in de
klas te hangen. Zodat iedereen weet
wanneer hij/zij aan de beurt is.

De boomhut wordt goed benut!

Bezoek aan een schrijver
Op dinsdagochtend 19 november zal
groep 6 een bezoek aan schrijver Koos
Meinderts in het Kinderboekemuseum in
Winsum brengen. Zij krijgen een lezing
over zijn boek en bezoeken daarbij de
tentoonstelling ‘WOII in het kinderboek’.
Het vervoer is rond. Groep 4 en 5 vallen
die ochtend onder de
verantwoordelijkheid van juf Floor, juf Tina
en meester Mart.

De moestuin was te aanlokkelijk om de sprong niet te
wagen.

Verkeersles ‘Veilig op weg’ van
Verkeerswijzer Groningen
Op maandagmiddag 19 november krijgt
groep 7/8 een praktijkles over de gevaren
van grote voertuigen in het verkeer. Voor
deze les zal de groep in tweeën worden
gesplitst. Een deel zal buiten uitleg krijgen
bij de vrachtwagen en de rest gaat aan de
slag met lesmateriaal in de klas. Voor deze
middag zijn we nog op zoek naar iemand
die wil helpen bij het begeleiden van een
groep kindern. Kun je helpen
maandagmiddag 19 november? Graag
doorgeven aan Juf Vanessa of Juf Frounie.

Lid CCA kindervoorstellingen gezocht
De culturele commissie Adorp is op zoek
naar iemand, die de coördinatie van de
kindervoorstellingen op zich wil nemen.
Hierbij ben je lid van de culturele
commissie, verantwoordelijk voor het
jaarlijks een aantal keren organiseren van
kindervoorstellingen, ook in
samenwerking met onze school en De
Meander in Sauwerd. Interesse? Mail Ben
Kwerreveld kwerrod@gmail.com
Zoek de verschillen
In de bijlage vindt u ook de flyer van
Vereniging voor Volksvermaken over een
activiteit voor jong en oud in de
herfstvakantie.
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 8 november.
Agenda
20 – 28
oktober
30 oktober
1 november

Speelgoedinzameling Voedselbank
Ook dit jaar doen we weer mee met de
inzameling van speelgoed voor kansarme
kinderen. In week 47 (vanaf maandag 19
november) wordt er weer een plek in het
extra lokaal ingericht voor de inzameling.
Op vrijdag 23 november komen de
vrijwilligers van kledingbank Maxima /
Voedselbank ’t Hogeland het ingezamelde
speelgoed halen.

8 november
11.15 uur
19 november

14 november
20 en 21
november

Herfstvakantie
Halloween feestje
overblijf
Thema avond
‘Mediawijsheid’ en
zakelijke ouderavond
Samen zingen in de
kerk
Groep 6 schrijver
Groep 7/8 dode hoek
training.
Studiedag, alle
kinderen vrij
oudergesprekken

