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Wie is er in deze periode jarig? 

28 januari  Ires 
31 januari  Marre 
31 januari  Nena 
6 februari  Frank   
7 februari  Feline 
10 februari  Amber 
 
Prietpraat 
Na het voorleesontbijt. Juf Dorie heeft 
voorgelezen in de middenbouw. Renske: ‘Ik 
vind echt dat je heel mooi voorleest. Als het 
spannend wordt, ga je harder praten enzo. Je 
leeft helemaal mee.’ 
 
Daan, eerste keer in de klas: ‘Jeetje, wat 
hebben jullie hier veel spullen!’ 

Verder in dit Wierdenieuws: 
- Kwink van de week.  
- Voorlezen.  
- Koppeling Kwink / LEVO.   
- Mogelijke staking op 15 maart.  
- Werkwijze bij geen vervanging in het 

geval van een afwezige leerkracht.  
- Inplannen oudergesprekken.  
- Even voorstellen.  
- Agenda.  

 
Kwink van de week  

Komende week starten we met het thema 

‘Per ongeluk’. De kwink van de week is: ‘Per 

ongeluk? Zeg het eerlijk’ (OB en MB) en ‘Per 

ongeluk? Neem je verantwoordelijkheid!’ 

(BB). We werken van 4 februari t/m 15 

februari aan dit thema. Het doe hierbij is, dat 

de kinderen leren dat iedereen wel eens per 

ongeluk iets fout doet: je gooit een glas 

drinken om, je laat iets van een ander 

stukvallen of maakt iets kwijt. Omdat 

niemand het gezien heeft en je misschien 

bang bent voor de gevolgen, kun je de neiging 

hebben er niets van te zeggen. Kinderen die 

leren eerlijk te vertellen wat er is gebeurd, 

nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen 

gedrag en kunnen deel uitmaken van een 

oplossing. Ze zullen ervaren dat deze houding 

bijdraagt aan een positieve sfeer. 

 
Luuk en Lou, akkoorden oefenen.  
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Voorlezen 

De nationale voorleesdagen zijn weer bijna 

afgerond, het belang van voorlezen is nooit 

afgerond. Tien redenen om prioriteit te geven 

aan het voorlezen van je kind (ook oudere 

kinderen): 

 
Zie ook leesbevorderingscampagne:  

- www.geefeenboekcadeau.nl. 
- www.geefeenprentenboekcadeau.nl 
 

 

Koppeling Kwink en LEVO 
Het onderwerp dat we de afgelopen twee 
weken hebben behandeld met Kwink 
(verschillend zijn, iedereen is anders) leende 
zich ook weer goed voor de lessen 
levensvormend onderwijs van juf Trix in groep 
3. Zij werkten aan de verschillende religies en 
dat iedereen op een andere manier denkt. 
Hier kwam uit dat verschillen vooral heel leuk 
zijn en dat iedereen het doet op zijn eigen 
manier.  
 

 
Dank lieve ouderraad voor weer een fantastisch 
georganiseerd voorleesontbijt! 

 
Mogelijke staking op 15 maart 
Zoals het nu lijkt, zal er op 15 maart in het 
gehele onderwijs worden gestaakt. De 
schoolbesturen, georganiseerd in de PO-Raad, 
benadrukken dat het belangrijk is dat er nu 
ècht serieus in het onderwijs moet worden 
geïnvesteerd, omdat er in toenemende mate 
forse en urgente problemen zijn. Zo is er 
bijvoorbeeld het probleem van het 
lerarentekort, wat alleen maar groter wordt. 
Kinderen en onderwijspersoneel zijn hiervan 
de dupe. De kwaliteit van ons onderwijs staat 
steeds meer onder druk. Het is van groot 
belang dat er nu oplossingen worden 
gevonden. De PO-Raad strijdt daarom onder 
meer voor een eerlijker salaris voor 
werknemers in het primair onderwijs en voor 
leraren net zo belangrijk, het verminderen van 
de werkdruk; in de afgelopen decennia zijn er 
steeds meer taken en verantwoordelijkheden 
neergelegd bij het onderwijs. 
In 2017 en 2018 voerde de PO-Raad actie als 
partner in het PO-front. Dat was een unieke 
samenwerking van werknemers- en 
werkgeversorganisaties, waarmee veel is 

Het belang van voorlezen 

1 Voorlezen vergroot de 
woordenschat.  

2 De winst van voorlezen groeit als 
een verhaal vaker wordt 
voorgelezen.  

3 Voorlezen stimuleert de fantasie.  

4 Voorlezen helpt kinderen te leren 
luisteren en zich te concentreren.  

5 Peuters die dagelijks worden 
voorgelezen, presteren later beter 
in taal en rekenen.  

6 Voorlezen daagt uit om zelf te 
lezen.  

7 Voorlezen verklaart 8% van de 
verschillen tussen kinderen in 
woordenschat en leesvaardigheid. 

8 De verworvenheden van 
voorlezen zijn zichtbaar in de 
hersenstructuur.  

9 Alle kinderen profiteren evenveel 
van voorlezen. Het 
opleidingsniveau of de moedertaal 
van ouders maakt geen verschil.  

10 Peuters leren nog meer nieuwe 
woorden als er tijdens het 
voorlezen vragen worden gesteld.  

http://www.geefeenboekcadeau.nl/
http://www.geefeenprentenboekcadeau.nl/


   
 

   
 

bereikt (270 miljoen voor salarissen en 430 
miljoen om werkdruk te bestrijden). Maar nog 
steeds zijn de maatregelen die toen getroffen 
zijn niet voldoende voor het oplossen van de 
problemen. 
Op dit moment inventariseren we op onze 
school of onze teamleden gaan staken. Op 
onze school ervaren we naast 
bovengenoemde feiten, ook problemen om 
bijvoorbeeld bij ziekte vervanging te krijgen. 
Af en toe hebben we daarom een groep naar 
huis moeten sturen. Hoewel er een aanzet is 
gegeven om de werkdruk te verminderen; 
met het aanstellen van extra tijd voor de 
onderwijsassistent dit schooljaar, realiseren 
we ons, dat verdere stappen noodzakelijk zijn 
om ons onderwijsniveau te kunnen 
waarborgen. Er zijn stappen nodig om het 
onderwijs aan onze kinderen op een goed en 
hanteerbaar niveau te houden en zo mogelijk 
te verbeteren. Omdat de leerkrachten daarin 
de spil vormen, wordt er gestaakt voor betere 
arbeidsvoorwaarden. Uiteindelijk zal het vak 
voor een nieuwe generatie leerkrachten ook 
aantrekkelijk moeten zijn. Wij zullen u tijdig 
informeren of er 15 maart ook op onze school 
door de leerkrachten gestaakt gaat worden. 
 
Werkwijze bij geen vervanging in het geval 

van een afwezige leerkracht 

In de MR is het document ‘Werkwijze bij geen 

vervanging’ vastgesteld. In de andere bijlage 

vindt u dit document. Mochten er ideeën zijn 

of zaken waar in samenspraak met de MR niet 

aan is gedacht, horen wij het zoals altijd 

graag.  

Sneeuwpret 

Inplannen oudergesprekken 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de 

jaarkalender toegestuurd en in de agenda van 

het Wierdenieuws is de agenda voor de 

komende periode altijd terug te vinden. Zoals 

in de jaarplanning staat beschreven, zijn er 

dinsdag 12 februari (’s avonds) en woensdag 

13 februari (’s middags) oudergesprekken. Als 

we niets horen, gaan we er bij het maken van 

het rooster vanuit dat u op beide momenten 

aanwezig kunt. Als een van de momenten niet 

schikt, geef de leerkracht dan een seintje. Dan 

kan bij de indeling (die aanstaande woensdag 

gemaakt wordt) daar rekening mee worden 

gehouden. Met een enkele ouder staan al 

andere gesprekken gepland. Deze zullen niet 

worden meegenomen in het overzicht.  

Even voorstellen 

In november is Marcel bij ons gestart als 
stagiair vanuit de opleiding helpende zorg en 
welzijn. Hij ondersteunt bij kopiëren, 
administratieve klussen, ICT, huishoudelijke 
klusjes, opdrachten met kinderen in de klas 
etc. In februari starten Femke en Rianne hun 
LIO- stages vanuit de PABO in de onder- en 
middenbouw. Hierbij stellen zij zich aan u 
voor: 
 
Beste kinderen en 
ouders/verzorgers van 
De Wierde, Graag stel ik 
me bij deze even voor: 
mijn naam is Femke 
Winsemius. Ik woon in 
Roden met mijn man 
Chris en drie kinderen 
Tim, Sam en Juliet. Ik 
studeer aan de PABO in 
Assen en zal vanaf februari mijn eindstage 
komen lopen op De Wierde in groep 1/2/3. Ik 
zal elke dinsdag en donderdag in de groep te 
vinden zijn en van half maart tot eind april 
ook op maandag en woensdag. Ik zie ernaar 
uit om de kinderen te leren kennen en ik hoop 
er een gezellige en leerzame tijd van te 
maken. 
Tot binnenkort ziens! 



   
 

   
 

 

Mijn naam is Rianne Tromp-Downes, ik 

ben 27 jaar en ik woon samen met mijn 

man Bram en afgelopen zomer zijn wij 

getrouwd. Ik studeer de PABO-TOP en ben 

komend halfjaar stagiaire in groep 4/5/6 

op maandag en 

dinsdag. Daarnaast 

doe ik een onderzoek 

op de donderdag of 

vrijdag. Ik heb er heel 

veel zin in om te 

beginnen! 

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 14 februari. 

 

Agenda 

30 januari Overleg inrichting 
GMR  

4 februari Laatste stagedag 
meester Mart (groep 
1/2/3) 

5 februari  Start stage juf Femke 
groep 1/2/3/ 

7 februari Rapport mee 

7 + 8 februari Juf Frounie studie, juf 
Loes voor groep 7/8 

11 februari Start stage juf Rianne 
groep 4/5/6 

12 februari Oudergesprekken  
(’s avonds) 

13 februari Oudergesprekken  
(’s middags) 

16 februari Start 
voorjaarsvakantie 

25 februari Start project 
wereldmuziek 

5 maart Djembe workshop alle 
kinderen 

7 maart 17.00 
– 18.00 uur 

Presentatie project 
wereldmuziek 

 


