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Prietpraat
Les over planteneters en vleeseters:
Juf: wij mensen kunnen beiden zijn, maar
je kunt ervoor kiezen om een van beide te
zijn.
Ruben: als je kiest om een planteneter te
zijn, dan heet dat vegetariër. En als je
kiest om vleeseter te zijn, dan heet dat…
Nout: een kannibaal!
Tijdens de LEVO en GVO les wordt er een
combinatie gemaakt met Kwink en de
kinderen hebben een klok met
emotiewoorden (op de plekken van de
cijfers) geknutseld.
David: kijk juf, op mijn klok is het vijf over
blij!
Tijdens de week van de mediawijsheid
heeft groep 7/8 iedere dag meegedaan
aan de game ‘Media masters’. Tijdens
deze week hebben de lessen
woordenschat een andere inhoud
gekregen. Een greep uit de uitbreiding van
in ieder geval ons vocabulaire:
Virus, scanner, influencer, haatmail,
ransom ware, malware, hijacking,
phishing, clickbaiting, nepprofiel.

Wie is er in deze periode jarig?
7 december
22 december
28 december

Renske
Daan
Janet

Welkom
In november is Dante bij ons op school
gestart, in december komen Daan en
Viktor wennen op school. Daan komt na
de kerstvakantie en Viktor een week later
in groep 0/1. In groep 2 start na de
kerstvakantie Jente en in groep 6 start
Esmee na de kerstvakantie. Welkom

Tijdens de les Nieuwsbegrip over ‘Paarse
vrijdag’ rijst de vraag: op wie kun je
allemaal verliefd worden? Groep 4 en juf
Marloes:

Meisje, meisje
Jongen, jongen.
Jongen, meisje,
Tjonge, tjonge.
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zichzelf gemaakt en geschreven wat ze
goed kunnen.
Deze week zijn we gestart met het thema
‘Hou je in: je hoeft niet alles te zeggen
wat je denkt’. De kwink van de week is:
‘doe soms je mond op slot’ (OB), ‘denk na
voor je iets zegt’ (MB) en ‘denk na voordat je
reageert op social media (BB). We werken tot
de kerstvakantie aan dit thema. Thuis kan
hiermee geoefend worden door bijvoorbeeld
een ruzie na te spelen en afwisselend direct /
heel boos / heel verdrietig te reageren en een
keer door de reactie uit te stellen. Het
uitstellen zorgt ervoor, dat je tijd krijgt om na
te denken en te zoeken naar een goede
oplossing. Ook kan er geoefend worden met
lelijke en juist mooie dingen tegen elkaar
zeggen: bij welke doe je je mond op slot? Wat
zeg je wel? Wat zeg je niet?

Het
Colosseum tijdens het werken over de Grieken en de
Romeinen.

Kwink van de week
De afgelopen twee weken hebben we
gewerkt aan 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, waar ze trots
op zijn. Bij LEVO hebben de kinderen van
groep 3 bijvoorbeeld een ‘trotse’ foto van

De leukste Pieten hebben ons kindcentrum weer
bezocht dit jaar onder leiding van de enige echte.

Voorleeskampioen
Naar aanleiding van de leeswedstrijden in
de klas hebben we dit jaar weer een
nieuwe voorleeskampioen. And the
winner is…. MARLON! Gefeliciteerd, goed
gedaan!! Dit jaar vertegenwoordigt onze
nummer 2 onze school in de wedstrijden
in de gemeente en dat is…. HANNE! Ook
goed gedaan. We zijn benieuwd naar het
vervolg. Veel succes!

Kerstviering
Op donderdag 20 december hebben we
onze kerstviering. Vanaf 16.45 uur kunnen
de peuters worden gebracht, vanaf 16.50
uur kunnen de kinderen in de klassen
worden gebracht. We starten om 17.00
uur. Voor de ouders staat er een kopje
koffie / thee en een hapje klaar. Tegen
17.30 uur vertrekken de aanwezige
ouders naar de kerk om daar eerst te
genieten van een kerstoptreden van het
Adorper koor ‘Hoge en lage der Aa’.
Aansluitend komen alle kinderen de kerk
binnen en zullen onder begeleiding van
muziekjuf Dorie en muziekmeester Chris
hun kerstoptreden geven. We verwachten
tegen 18.30 uur af te sluiten.
Complimenten voor groep 8
De kinderen van groep 8 hebben in
september gelopen voor de
kinderpostzegels. Hiermee helpen onze
kinderen andere kinderen. De missie van
de stichting: ‘we geven kinderen kansen
op een betere toekomst’. Landelijke
gezien heeft de actie dit jaar 9,4 miljoen
euro opgebracht. Hieraan hebben de
kinderen van groep 8 1129,35 euro
bijgedragen. Dat is een prachtige
prestatie, waar weer veel kinderen mee
geholpen zijn. Ook dank aan de
klassenouders van groep 7/8, die de actie
georganiseerd en begeleid hebben!

Kerstmarkt
Dinsdag 18 december van 17.00 – 18.00
organiseer het IKC een kerstmarkt. De
kinderen hebben erg hun best gedaan om
allemaal mooie kerstspulletjes te
knutselen. Er is snert, broodjes knakworst,
de kinderen mogen broodjes boven het
vuur bakken, er zijn kniepertjes, warme
chocolademelk, koffie, thee en een loterij
van 17.45 tot 18.00 uur. De opbrengst van
de markt wordt ingezet voor het
stimuleren van muzikale vorming voor
kinderen van de opvang en school.
Iedereen is welkom (ook de ouders van
kinderen die niet naar de BSO gaan, opa’s
en oma’s etc.). We hopen jullie allemaal te
zien!

Zij weten wel hoe de nieuwe bankjes geplaatst moeten
worden. Jammer dat de werkmannen niet hebben
geluisterd.

Tevredenheidsonderzoek
In november hebben alle kinderen en
personeelsleden het
tevredenheidsonderzoek ingevuld. 64%
van de ouders heeft dit ook gedaan,
waarvoor dank! We hebben een voorlopig
resultaat om trots op te zijn. Het
gemiddelde rapportcijfer is ruim een 8,5!
En we denken er allemaal gemiddeld
hetzelfde over. Kinderen, ouders en
management geven gemiddeld allemaal
een 8,5, het team een 8,6.
In februari kunnen we het gehele rapport
verwachten. Daarbij komt ook een
publieksposter met de samenvatting en
aanbevelingen.

Kleintje Kunst
Afgelopen dinsdag zijn twee moeders van
oud-leerlingen bij ons in de klassen
geweest. Niet alleen om elkaar weer eens
te zien, maar vooral om toelichting te
geven op ‘Kleintje kunst’. Dit is een
cultureel project waarbij kinderen van 6
tot 12 jaar voor een kleine bijdrage mooie
workshops kunnen volgen. Het gaat om 3x
schilderen, 3x toneel en / of 3x muziek. Je
kunt inschrijven per onderdeel of voor alle
drie. Ieder kind heeft een
inschrijfformulier meegekregen.
Daarnaast kan worden ingeschreven via
gertjanpiek@gmail.com Zie voor meer
informatie de andere bijlage.

Artharpe, aanvang 14.00 uur. De toegang
is gratis. De Theatergroep Marikesj
verzorgt deze kindervoorstelling. De
Theatergroep bestaat uit Marita Rust en
Kees Langejan, intussen geen onbekenden
in Adorp.
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.
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 18 januari.
Agenda
18 december

Het paard (of de eenhoorn…) van Sinterklaas was
favoriet onder de surpirses.

20 december
22 december
22 december

Kindervoorstelling CCA (herhaald bericht)
Zaterdag 22 december organiseert de
Culturele Commissie Adorp, in
samenwerking met de VvV Adorp, een
kindervoorstelling in het dorpshuis

9 januari
18 januari

Kerstmarkt 17.00,
iedereen welkom!
Viering Kerst
Start Kerstvakantie
Kindervoorstelling
Artharpe
Start Workshops
Kleintje Kunst
Laatste stagedag juf
Paula (groep 4/5/6)

