Verder in dit Wierdenieuws:
- Kwink van de week.
- Rapporten inleveren.
- Verkeersexamen groep 7/8.
- Laatste stagedag juf Paula.
- Voorleesontbijt.
- Tostidag.
- Agenda.
Kwink van de week
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Wie is er in deze periode jarig?
16 januari
28 januari
31 januari
31 januari
6 februari
7 februari
10 februari

Luuk W.
Ires
Marre
Nena
Ferank
Feline
Amber

Prietpraat
Groep 7/8, dinsdagochtend 8.30 uur.
Een van de kinderen: hoe krijg ik het voor
elkaar, mijn broek is nu alweer helemaal
vies!
Hanne: dat is het mysterie van kind zijn.
Renske: Oh, Duits is eigenlijk gewoon
Nederlands, maar dan met een accent!

Komende week starten we met het thema
‘Verschillend zijn’. De kwink van de week is:
‘wees blij met verschillen’ (OB en MB) en
‘Vooroordelen en stereotypen? Ervaar liever
hoe anderen echt zijn!’ (BB). We werken van
21 januari tot 4 februari aan dit thema. Wij
leren ook iedere keer weer bij, want er is
naast de koelkastposter namelijk een
ouderbrief bij de methode. In de andere
bijlage vindt u deze ouderbrief. Hierop staan
de afgelopen drie lessen beschreven en de
komende twee lessen. Op die manier weet u
welke vijf thema’s in tien weken worden
behandeld op school en kan er thuis op
aangesloten worden. Daarom is ruim voor de
kerstvakantie de tweede koelkastposter
meegegaan. Hierop staan de thema’s in
kindertaal beschreven, zoals de kinderen dit
ook op school aangeboden krijgen. Half
februari ontvangen de kinderen
koelkastposter 3 op papier mee naar huis en
met het Wierdenieuws komt tegelijkertijd
ouderbrief 3. Op die manier lopen de
koelkastposter en de ouderinformatie tegelijk.
We blijven op zoek naar hoe we sociaalemotionele ontwikkeling (wat zowel thuis als
op school belangrijk is) zo sterk mogelijk
samen met ouders kunnen oppakken. We zijn
bezig met het koppelen van oefeningen aan
de lessen die behandeld worden, zodat dit
zowel op school als thuis geoefend kan
worden. Hierop zal de LIO-stagiaire in de
middenbouw haar onderzoek ook richten.
Andere ideeën zijn altijd welkom!

Rapporten inleveren
De meeste kinderen hebben het rapport weer
op school teruggebracht. Voor bij wie dit nog
is gebeurd: kan dit zo snel mogelijk? De
leerkrachten willen graag starten met het
invullen van het volgende rapport.

tot en met morgen in groep 4/5/6
geweest als LIO-stagiaire op woensdag,
donderdag en vrijdag. Wij hechten als
school grote waarde aan een goede
samenwerking met de PABO om de
toekomstige generatie leerkrachten een
goede opleidingsplek te bieden. We willen
stagiaires meegeven wat wij belangrijk
vinden in het onderwijs. Daarnaast bieden
goede stagiaires een verlichting in de klas
en geeft het begeleiden van een stagiaire
de leerkracht de kans om te coachen. Een
mooi effect hiervan is, dat je constant
goed na blijft denken over de invulling van
het vak en daar met elkaar het gesprek
over blijft voeren.
Voorleesontbijt

Hebreeuwse dans tijdens muziekles, middenbouw.

Verkeersexamen groep 7/8
Dit schooljaar gaat groep 7/8 deelnemen aan
het verkeersexamen. Het theorie examen zal
begin april worden afgenomen. Het
praktijkgedeelte zal in mei/juni worden
afgenomen in Winsum. Op school zijn we al
begonnen met het oefenen van
proefexamens, daar blijven we mee doorgaan
tot het examen. Binnenkort krijgen alle
kinderen stencils mee, zodat er ook thuis
geoefend kan worden. Op de stencils staat
alle leerstof die de kinderen moeten
beheersen voor het verkeersexamen. Op de
website van veilig verkeer Nederland kunt u
ook allerlei informatie vinden, ook staan er
diverse proefexamens op de site. Het theorie
examen zal schriftelijk worden
afgenomen. (website: vvn.nl >
verkeersexamen > ouder)
Tip: neem met uw kind de verkeerstencils
goed door, laat thuis de proefexamens maken
(op de website van vvn.nl) en bekijk samen
met uw kind of de fiets aan alle eisen voldoet.
Dan is uw kind goed voorbereid op het
verkeersexamen en is de kans van slagen
groot!
Laatste stagedag juf Paula
Vrijdag 18 januari is de laatste stagedag
van juf Paula. Zij is vanaf de zomervakantie

De Nationale Voorleesdagen zijn van 23
januari t/m 2 februari. Op donderdag 24
januari hebben we daarom ons jaarlijkse
voorleesontbijt. Hierbij staat het
voorlezen centraal. Daarbij verzorgt onze
lieftallige ouderraad lekkere, gezonde
hapjes voor de kinderen (dit is geen
vervanging voor het eigen ontbijt).
We vinden lezen en voorlezen op school
essentieel en voorlezen gebeurt dan ook
regelmatig in de klassen.

“If you want your children to
be intelligent, read them fairy
tales. If you want them to be
more intelligent, read them
more fairy tales.” –
Albert Einstein

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 31 januari.
Agenda
17 + 18 januari
18 januari
Nieuw wereldrecord Kapla toren bouwen.

Tostidag
Aanstaande dinsdag 22 januari is het
voor de overblijfkinderen weer tostidag.
Kinderen nemen zelf een broodje kaas /
ham mee. Tijdens de overblijf worden de
tosti’s warm gemaakt en is er saus voor bij
de tosti.

22 januari
24 januari
24 januari
4 februari

5 februari
7 februari
7 + 8 februari
11 februari
12 februari
13 februari
16 februari

Juf Frounie studie, juf
Loes voor groep 7,8
Laatste stagedag juf
Paula (groep 4/5/6)
Overleg
overblijfcommissie
Voorleesontbijt
MR
Laatste stagedag
meester Mart (groep
1/2/3)
Start stage juf Femke
groep 1/2/3/
Rapport mee
Juf Frounie studie, juf
Loes voor groep 7/8
Start stage juf Rianne
groep 4/5/6
Oudergesprekken
(’s avonds)
Oudergesprekken
(’s middags)
Start
voorjaarsvakantie

