Tijdens het bezoek aan het orgel in de
kerk. Luuk: hee, een gorgel!
Dante: jij bent de baas, he juf?
Juf: jazeker.
Dante: en als ik later groot ben en jij klein,
dan ben ik de baas, he?
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Wie is er in deze periode jarig?
19 november
7 december
22 december
28 december

Timo
Renske
Daan
Janet

Prietpraat
Een van de eerste keren dat Lars in de klas
komt.
Juf: goedemorgen, Lars.
Lars: wat woon je hier mooi!

Bezoek aan schrijver Koos Meinderts
door Jona en Cas
Maandag 19 november zijn we met heel
groep 6 naar het kinderboekenhuis
geweest in Winsum. Toen zijn we aan tafel
gaan zitten en las Koos Meinderts twee
boeken voor en het eerste boek hete naar
het noorden en ging over drie kinderen:
twee broertjes en een grote zus. Er was
een tentoonstelling over de tweede
wereldoorlog. En er zijn meer dan 30.000
oude kinderboeken te lezen. Koos
Meinderts ging ook een gedichtje
voorlezen. Er waren ook heel veel boeken
over de geschiedenis.
Gemaakt door Jona en Cas.

In dit Wierdenieuws:
- Kwink van de week.
- Tevredenheidsonderzoek.
- Kleden op het weer.
- Speelgoedinzameling.
- Kindervoorstelling CCA.
- Online vertelpunt minister van
onderwijs.
- Agenda.

Sint Maarten liedjes zingen in de kerk

Kwink van de week
De afgelopen twee weken hebben we
gewerkt aan het thema ‘Ruzie? Los het
samen op’ en in de bovenbouw ‘Conflict?
Kom er samen uit!’ Het doel is dat
kinderen leren hoe ze op een voor alle
partijen prettige manier een conflict of
enigheid op kunnen lossen. In de klassen
zijn conflicten nagespeeld, is er een
conflictenbus, zodat er gepraat kan
worden op oplossingsstrategieën en
hebben kinderen zelf veel inbreng gehad.
Opvallend is dat kinderen goed in staat
zijn elkaar te helpen bij hoe je het zelf op
kunt lossen. Dat is mooi om te zien.
Deze week zijn we gestart met het thema
zelfvertrouwen: vertrouw op wat je kunt.
In het onderwijs wordt aangeboden wat
zelfvertrouwen is, worden oefeningen
gedaan waarin kinderen leren zien waarin
ze zelfvertrouwen hebben en leren ze

inzicht krijgen in wat goed kunnen. Het
sluit mooi aan op de vorige twee thema’s:
complimenten geven en zelf in staat zijn
conflicten op te lossen.

Uitleg door Stichting Oude Groninger Kerken over het
orgel.

Tevredenheidsonderzoek
Dit onderzoek is 12 november gestart. De
kinderen van groep 6, 7, 8 en het team
hebben inmiddels alles ingevuld. Bij de
ouders is de respons op dit moment 49%.
We zouden het op prijs stellen dat zoveel
mogelijk mensen het invullen, zodat we
een zo zuiver mogelijk beeld krijgen. We
gaan voor een minimale respons van 70%,
dan komen we boven alle andere scholen
van het bestuur in 2016 uit We hebben
minimaal 50% nodig om een analyse te
mogen maken, dus daar zijn we bijna!
19 november is er een reminder
uitgegaan, naar de mensen die het nog
niet via hun link hebben ingevuld. Het
onderzoek is met een week verlengd, dus
u heeft de tijd tot 1 december, maar hoe
eerder, hoe beter!
Hartelijk dank (of alvast hartelijk dank)
voor het invullen.

Kees Langejan, intussen geen onbekenden
in Adorp.

In de kerk, uitleg over het orgel en daarna gauw naar
boven!

Kleden op het weer
Zouden de ouders van kinderen die
overblijven rekening willen houden met
het omgeslagen weer? Kinderen spelen
over het algemeen 45 tot 60 minuten
buiten tussen de middag. Dit vinden de
meeste kinderen erg fijn, maar met het
koude weer is een zomerjas voor een uur
buitenspelen te koud. Dan willen kinderen
naar binnen, omdat ze het koud hebben,
terwijl ze nog wel veel plezier hebben
buiten. Alvast dank voor het meedenken!
Speelgoedinzameling Voedselbank
Morgenochtend is het laatste moment,
dat er nog speelgoed ingeleverd kan
worden. Op vrijdag 23 november in de
ochtend komen de vrijwilligers van
kledingbank Maxima / Voedselbank ’t
Hogeland het ingezamelde speelgoed
halen.
Kindervoorstelling CCA
Zaterdag 22 december organiseert de
Culturele Commissie Adorp, in
samenwerking met de VvV Adorp, een
kindervoorstelling in het dorpshuis
Artharpe, aanvang 14.00 uur. De toegang
is gratis. De Theatergroep Marikesj
verzorgt deze kindervoorstelling. De
Theatergroep bestaat uit Marita Rust en

De voorstelling heet: "Waarom is de
krokodil groen? Waarom heeft hij zo'n
grote bek? Waarom huilt hij zoveel
krokodillentranen?"
Kikker Kwakke gaat op onderzoek uit en
komt met verrassende antwoorden thuis.
De voorstelling duurt zo'n 35 minuten en
zit vol leuke liedjes en interactie.
Online vertelpunt minister van onderwijs
Op woensdag 16 januari bezoekt de
minister van onderwijs het hoge noorden.
Alle professionals die te maken hebben
met de wet op Passend Onderwijs hebben
een uitnodiging gekregen hierbij aanwezig
te zijn. Daarnaast heeft de minister een
vertelpunt geopend waarin iedereen zijn
of haar ervaringen met Passend Onderwijs
kwijt kan. In de andere bijlage vindt u de
uitnodiging om gebruik te maken van dit
meldpunt. Het gaat hierbij vooral om
ouders van kinderen die een speciale
zorgroute doorlopen en ervaring hebben
met de toepassingen van Passend
Onderwijs.
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 6 december.
Agenda
23 november
5 december
20 december
22 december
22 december

Inzameling speelgoed
Viering Sinterklaas
Viering Kerst
Start Kerstvakantie
Kindervoorstelling
Artharpe

