
   
 

   
 

 

7 maart 2019 

Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp  
Tel. 050 -3061261  
obsdewierde@lauwerseneems.nl 

www.obsdewierde.nl 

www.facebook.com/ikcadorp 

 

Wie is er in deze periode jarig? 

2 maart  Jonne   
5 maart  Joris  
9 maart   Aaron 
19 maart  Liam 
27 maart  Jona  
29 maart  Casper  
31 maart  Naomi 
1 april    Noor 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Kwink van de week.  
- Sponsorloop. 
- Verkeersexamen.  
- Schoolreis.  
- Agenda.  

 
Kwink van de week  

Maandag 11 maart starten we weer met een 

nieuw thema, namelijk: ‘Lichaamstaal’. De 

reeks van vijf lessen, die we nu behandelen, 

gaan over het leren kennen van jezelf. Hoe 

beter je jezelf leert kennen, hoe beter je je 

eigen grenzen aan kunt geven. De lessen van 

de komende twee weken zijn gericht op het 

leren ‘lezen’ van lichaamstaal bij anderen. 

Kwink werkt alleen als er een daadwerkelijke 

transitie wordt gemaakt naar levensechte 

situaties. Onder transitie verstaan we, dat 

kinderen het geleerde kunnen toepassen in 

een andere situatie. Zo is het verdelen van de 

materialen op de natuurspeelplaats 

regelmatig een issue onder kinderen. Als 

kinderen nog beter leren kijken naar 

lichaamstaal, kan dit hen helpen bij 

onderhandeling zonder conflict. Voorbeelden 

en inspiratie, die je met je kinderen zou 

kunnen bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=PSNDakk

ci1Y (vanaf groep 3) 

https://schooltv.nl/video/welke-

gezichtsuitdrukkingen-zijn-er-de-zes-

basisemoties/ (Klokhuis, 

gezichtsuitdrukkingen vanaf ongeveer 7 jaar).  

https://www.leraar24.nl/leerlingen-leren-

lichaamstaal/ (voor groep 7/8). 

Djembé workshop voor alle klassen 
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Koken in Artharpe: naar aanleiding van het project 

wereldmuziek zijn er hapjes gemaakt voor de 

presentatie. Kirsten en Jolanda hebben het koken met 

groep 7/8 georganiseerd en de kinderen hebben 

georganiseerd, gepland, overlegd, samengewerkt en 

vooral ook veel plezier gehad. Dank je wel, Jolanda en 

Kirsten!!  

 

 
Sponsorloop 
Voor drie jaar is er een grote muzieksubsidie 
aangevraagd, waarmee we ons 
muziekonderwijs een enorme impuls hebben 
kunnen geven. Het grootste voordeel voor 
kinderen is de inzet van de vakleerkracht 
muziek, die dit schooljaar iedere week 
muziekles geeft, volgend jaar eens per twee 
weken en het jaar daarna eens per vier 
weken. Het doel is dat de leerkrachten zich 
steeds meer professionaliseren in het geven 
van muziekonderwijs. We hebben op dit 
moment een goed voorbeeld! In samenspraak 
met de MR zijn er afspraken gemaakt over de 
verplichting verbonden aan deze subsidie en 
is gekozen om een sponsorloop te 
organiseren om het muziekonderwijs ook met 
eigen middelen een impuls te kunnen geven. 
Afhankelijk van de opbrengsten van de 
sponsorloop worden er nieuwe 
muziekinstrumenten aangeschaft (zoals 
djembés) en oude vervangen (zoals xylofoons, 
ritmische instrumenten). Daarnaast zou er 
een muziekproject van kunnen worden 
bekostigd. De kinderen hebben bijvoorbeeld 
erg genoten van de workshop met djembés 
onder leiding van Arikadi (voor meer info: 
http://afrikadi.nl/). Dit zouden we kunnen 
herhalen met de inkomsten van de 
sponsorloop. De OR heeft overlegd over het 
organiseren en zijn uitgekomen op woensdag 
27 maart 11.00-12.00 uur. Twee weken van 
tevoren krijgen de kinderen het formulier 
voor sponsors mee en kunnen zij werven. Alle 
steentjes dragen bij. Betrokken kinderen is 
belangrijker dan een vol formulier. Het doel is, 
dat kinderen weten waarvoor ze het doen, 
zoals ze samen nog steeds trots zijn op het bij 
elkaar rennen van de boomhut op het kleine 
plein.  

 
Verkeersexamen 
Dit jaar doen de kinderen van groep 7 en 8 
mee aan het verkeersexamen. Dit bestaat uit 
een theorie- en een praktijkgedeelte. Het 
theorie-examen wordt in de klas afgenomen 
op maandag 8 april. Het praktijkgedeelte is in 
mei (informatie volgt). Van belang is, dat 
tegen die tijd de fietsen in orde zijn. 

http://afrikadi.nl/


   
 

   
 

 
Schoolreis 

Dit jaar gaan we met de hele school op 

schoolreis en wel op dinsdag 28 mei. We gaan 

met de hele school met de bus en we gaan op 

de sportieve tour. Tegen die tijd ontvangt u 

meer informatie.  

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 21 maart. 

 

 

 

Agenda 

5 maart Djembé workshop alle 
kinderen 

7 maart 17.00 
– 18.00 uur 

Presentatie project 
wereldmuziek 

14 + 15 maart Juf Frounie scholing, 
juf Loes voor groep 7,8 

15 maart Stakingsdag, alle 
kinderen vrij 

16 maart NL doet 

20 maart studiedag, alle 
kinderen vrij  

27 maart 11.00-12.00 
sponsorloop 

27 maart MR vergadering 

29 maart Juf Nienke verlof, juf 
Floor voor groep 2/3.  

2 april Buitenlesdag 

8 april Verkeersexamen 
groep 7/8 

11 april MR vergadering 

12 april Koningsspelen / 
juffendag 

16, 17, 18 april Centrale eindtoets 
groep 8 

19 april t/m 5 
mei  

‘mei’ vakantie 



   
 

   
 

 


