Kwink van de week
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Het doel van deze lessen is, dat kinderen
kijken hoe de dingen anders gaan en anders
bekeken kunnen worden. Het laatste stukje
van het schooljaar loopt bijvoorbeeld door
voorbereidingen op de musical altijd een
beetje anders. Hoe kun je hier goed mee
omgaan en hoe kun je de dingen zelf anders
doen?
Jaarplanning 2019-2020
In dit Wierdenieuws ontvangt u alle
vakantiedagen en studiedagen van het
komende schooljaar. Alle activiteiten die bij
ons bekend zijn (bijvoorbeeld viering
Sinterklaas, Koningsspelen, avondvierdaagse
etc.) ontvangt u in het eerste Wierdenieuws
van het nieuwe schooljaar.
Even voostellen
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In het nieuwe schooljaar zijn er weer een paar
nieuwe gezichten. In groep 7/8 kom juf Hanna
op de maandag, als vakleerkracht gymnastiek
komt juf Annemiek, meester Jelmar komt
stagelopen in groep 4/5/6 op de maandag en
zal aansluitend zijn LIO stage in de
bovenbouw lopen, juf Chanine komt de eerste
helft van het schooljaar haar LIO stage lopen
in groep 1/2/3. Bij deze stellen ze zich aan u
voor.
Juf Hanna
Hoi, ik ben juf Hanna en
ik ben 25 jaar oud. Ik
woon samen met mijn
vriend en twee kittens in
Winsum. Ik ben net
afgestudeerd en mag al
gelijk aan het werk voor
Lauwers & Eems.
Komend schooljaar sta ik op de maandag voor

groep 7/8 op IKC de Wierde. Volgend jaar ben
ik ook werkzaam op OBS Jansenius de Vries en
zal ik op de woensdag te vinden zijn in de
Plusklas en op donderdag en vrijdag in groep
7/8. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om
samen met groep 7/8 er een topjaar van te
maken op de maandagen.
Juf Annemiek
Hallo allemaal,
Mijn naam is Annemiek van Dijk, 31 lentes
jong en kom uit Winsum. Samen met mijn
man Mark en dochter Saar woon ik in
Winsum. Mijn hobby's zijn hardlopen, tennis,
snowboarden en leuke dingen doen met Saar.
Ik geef les op de Tiggeldobbe en de 9 Wieken
in Winsum. Op de maandag sta ik nu nog in
Kloosterburen en Leens, maar na dit
schooljaar stop ik op de maandag op die
scholen en kom ik de maandag bij jullie de
gymlessen verzorgen. Daarnaast ben ik nog
buurtsportwerker bij Winsum Vitaal in "oud"
gemeente Winsum.

Meester Jelmar
Hallo, mag ik mij aan jullie voorstellen? Mijn
naam is Jelmar Boterhoek en ik heb de eer om
komend jaar eerst stage te lopen bij groep
4/5/6 om vervolgens mijn studie aan de
verkorte pabo af te ronden met een LIO-stage
bij groep 7/8. Ik zal dus een heel jaar aan OBS
de Wierde verbonden zijn. Ik heb jaren
geleden illustratie gestudeerd en een master
afgerond als interactief vormgever.
Tegenwoordig run ik samen met mijn partner
en onze medewerkers een bloemenwinkel in
de stad Groningen. Ik heb dit jaren met veel
plezier gedaan, maar de roep naar
leerkrachten in het basisonderwijs deed bij
mij wat opborrelen. Ik besloot dus het roer
om te gooien. Ik merk dat ik heel blij ben met
deze keuze, ik vind het werken met kinderen
fantastisch. Ik kijk uit naar komend schooljaar
en hoop jullie dan te ontmoeten.
Juf Chanine

Ik heb erg veel zin om bij jullie op school aan
de slag te gaan. Eerst lekker genieten van de
prachtige zomer die hopelijk nog komt en dan
zie ik jullie op 26 augustus.

Chanine woont in Groningen en heeft voor de
PABO verschillende stages gelopen. De eerste
helft van het schooljaar is zij op de dinsdag,
woensdag en donderdag te vinden in groep
1/2/3. In februari hoopt zij haar laatste stage
en daarmee haar opleiding af te ronden.

Sportieve groet,

Musical

Annemiek van Dijk

Dinsdag 9 juli zal groep 7/8 de eindmusical
opvoeren voor (groot)ouders en andere
genodigden. De musical start om 19.30 uur.
Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor een
kopje koffie en het uitzoeken van een mooie
plek. We willen vragen om de kleinere
broertjes en zusjes thuis te houden. Zij zien de
musical dinsdagochtend op school. Oudere
broers en zussen natuurlijk van harte welkom!

Dag groep 8

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde

Lieve Luuk, Timo, Hanne, Bo, Danny, Oscar en
Marlon!

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 5 september.

Dank je wel voor jullie aanwezigheid op onze
school. We vonden het fijn dat jullie bij ons
waren. Het is nu tijd voor een nieuwe stap.
Jullie vliegen uit naar veel verschillende
scholen. We wensen jullie alle geluk en
wijsheid en hopen jullie weer eens te zien met
een rapport of een leuk verhaal.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd
te hebben. Een fijne vakantie en gelukkige tijd
gewenst voor iedereen. We hopen jullie
allemaal gezond weer terug te zien op
maandag 26 augustus!
Mede namens het team,

Agenda
2 en 3 juli
4 en 5 juli
9 juli

11 juli

12 juli

oudergesprekken
Juf Frounie, studieverlof,
jus Loes groep 7/8
Eindmusical groep 7/8,
’s ochtends voor
kinderen op school, ’s
avonds voor
(groot)ouders /
genodigden
Viering laatste
schooldag, van 8.30 tot
14.00 uur naar school
Alle kinderen vrij, start
zomervakantie

Vakantie / aanleiding

Periode

Zomervakantie 2019

Maandag 15 juli t/m zondag 25 augustus 2019
BSO eerste drie weken open

Herfstvakantie

Maandag 21 t/m zondag 27 oktober 2019
BSO open

Margemiddag groep 5 t/m 8

Vrijdag 20 december 2019
BSO open

Kerstvakantie

Maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
BSO eerste week m.u.v. Kerstmis open.

Voorjaarsvakantie

Maandag 17 februari t/m zondag 23 februari 2020
BSO open

Studiedag

Woensdag 4 februari 2020
BSO open

Goede vrijdag

Vrijdag 10 april 2020

2e Paasdag

Maandag 13 april 2020

Meivakantie

Maandag 27 april t/m zondag 10 mei 2020
BSO tweede week open

Koningsdag

27 april 2020 (valt in de meivakantie)

Bevrijdingsdag

5 mei 2020 (valt in de meivakantie)

Hemelvaartsdag

Donderdag 21 mei 2020,
vrijdag 22 mei 2020 aansluitend vrij, BSO open.

Studiedag

Woensdag 27 mei 2020

Tweede Pinksterdag

Maandag 1 juni 2020

Studiedag

Woensdag 10 juni 2020
BSO open

Margedag groep 2 t/m 8

Vrijdag 3 juli 2020
BSO open

Zomervakantie 2019

Maandag 6 juli t/m zondag 16 augustus 2020
BSO in ieder geval de eerste drie weken open.

