
   
 

   
 

 

5 september 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? 

23 augustus  Ruben 
25 augustus  Fenna   
29 augustus  Norah 
2 september  Sam  
5 september  Cas 
9 september  Lars 
9 september  Emanuel  
9 september  Felix 
17 september  Wout 
19 september   Bram  
27 september  Jente 
28 september  Marlies 
 
Prietpraat 
Eerste keer juf Nienke op de vrijdagmiddag in 
groep 5/6. Juf Nienke: ‘Ik vind het best wel 
een beetje spannend, jongens, zo in een 
nieuwe klas.’ 

Naomi: ‘Zullen we anders je eigen stoel uit je 
klas halen? Dan voel je je wat meer thuis.’  
 
Juf Marloes: ‘Schiet je wel een beetje op met 
eten, want anders heb je zo weinig tijd om 
buiten te spelen.’ 
Aaron: ‘Ja, maar ik heb vier boterhammen 
mee. Nou ja, het is ook wel een beetje mijn 
eigen schuld, want ik heb ze zelf gesmeerd.’ 
 
ICT gesprekje tijdens het oefenen bij het 
inloggen bij Squla: 
Liam: ‘Mijn muis is weg.’ 
Juf Floor: ‘Dat heeft de kat zeker gedaan.’ 
Liam: ‘He, hij is er weer!’ 
Lars: ‘Nu is mijn pluisje weg!’ 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Kwink van de week 
- Jaarplanning 2019-2020 
- Informatieavond 
- Burendag en dorpsfeest 
- GGD screening 
- Koffers gevraagd 
- Krentenbaard 
- Bericht van de provincie ten aanzien 

van de oversteek over de N361. 
- Agenda 

 
Kwink van de week  

Het eerste thema van Kwink, dat de eerste 

drie weken van dit schooljaar behandeld 

wordt, is gericht op jezelf voorstellen / 

kennismaken / de groepsvorming. De Kwink 

van deze twee weken is in de onderbouw ‘Stel 

je voor’. In de middenbouw ‘Zet je in voor 

een veilige groep’  en in de bovenbouw 

‘Veilige groep? Zeg wat je nodig hebt’.   

Het doel van deze lessen is het creëren van 

voorwaarden om tot een gezellige en sociale 

groep te komen. Inclusief afspraken (normen) 

en begrijpen wat belangrijk is (waarden). 

In de andere bijlage vindt ik de ouderbrief, die 

hoort bij de eerste vijf lessen (eerste elf 

weken, we nemen een week extra voor thema 

1) van dit schooljaar. De koelkastposter 
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behorende bij deze lessen, gaat komende 

week op papier met de kinderen mee.  

Jaarplanning 2019-2020 

In dit Wierdenieuws ontvangt u nogmaals alle 

vakantiedagen en studiedagen van het 

komende schooljaar, onderaan dit 

Wierdenieuws. Daarnaast zijn de data die we 

al hebben kunnen vaststellen voor komend 

schooljaar hieronder te lezen: 

- 19 september informatieavond 

- 28 september burendag 

- 2 oktober opening Kinderboekenweek 

- 29 oktober zakelijke ouderavond 

19.30 

- 11 november Sint Maarten, zingen in 

de kerk, zingen aan de deuren bij 

oudere mensen 

- 4 december Sinterklaas 

- 19 december kerstoptreden tussen 

17.00 en 18.00 

- 20 december kerstontbijt 

- 22 januari Nationaal Voorleesontbijt 

- 2-13 maart projectweek dramatische 

vorming, 12 maart presentatie 

- 17 april Koningsspelen 

- 2 juli laatste schooldag 

Informatieavond 

Op donderdag 19 september is de 

informatieavond. We starten om 19.30 uur 

met een algemene toelichting op de doelen 

en plannen van dit schooljaar. Tegen 20.00 is 

de informatieavond in de klassen. Dit doen we 

wel op inschrijving. Vorig jaar merkten we dat 

er voor een bepaalde klas even wat minder 

belangstelling was. Dat is niet erg, maar dan 

kan de specifieke leerkracht daarop inspelen 

door met de enkeling die wel een toelichting 

wil een andere afspraak te maken. Inschrijven 

graag door de mail te beantwoorden of te 

melden bij de leerkracht.  

 

Burendag en dorpsfeest 

Voor in de agenda: burendag is op 28 

september. Dan geen we weer lekker klussen 

met z’n allen. Een deel daarvan is op de 

natuurspeelplaats, maar ook in de school zijn 

er allerlei grote en kleine klusjes, die we met 

elkaar willen doen. De klussenlijst volgt.  

GGD screening groep 2 en 7 

Op donderdag 12 september vindt het 

onderzoek van de doktersassistente van de 

GGD plaats voor de kinderen van groep 2 en 

groep 7. Als het goed is hebben alle ouders 

(met doublures en kinderen die een klas 

hebben overgeslagen gaat dit niet altijd goed) 

van de kinderen uit die groepen thuis een 

brief gekregen. Hierbij wordt gevraagd om het 

invullen van een vragenlijst over uw kind en 

het geven van toestemming. Zonder die 

toestemming vindt er geen onderzoek plaats, 

het is dus belangrijk deze in te vullen wanneer 

u wilt dat uw kind hieraan mee doet. De 

onderdelen van het onderzoek zijn gehoor, 

zicht, lengte en gewicht. In groep 7 wordt 

gehoor en zicht niet meegenomen, tenzij er 

een zorg is. Er hoeft geen ouder aanwezig te 

zijn, het onderzoek gebeurt onder schooltijd. 

Er gaan meerdere kinderen tegelijk en de 

ervaring leert dat kinderen het over het 

algemeen niet spannend vinden en juist leuk 

om te gaan. Als een kind er wel moeite mee 

heeft, bent u als ouder altijd welkom om bij 

het onderzoek aanwezig te zijn. Het is handig 

om dit aan te geven zodat we hierom heen 

kunnen plannen, omdat de kinderen achter 

elkaar doorgaan en een precieze tijd niet 

vaststaat.  

Koffers gevraagd 

De OR gaat over een week of drie weer 

versieren: herfst en het thema van de 

Kinderboekenweek. Het thema van de 

Kinderboekenweek is: ‘Reis mee’. Graag willen 

we op de kasten allemaal mooie oude en 



   
 

   
 

nieuwe koffers en reistassen hebben. Er is een 

globe die licht geeft, misschien zijn daar nog 

meer van? Leuk als kinderen iets in die sfeer 

meenemen om de school aan te kleden in het 

thema! Kinderboekenweek start 2 oktober.  

Krentenbaard 

Een aantal ouders heeft aangegeven, dat er 

bij hun kind krentenbaard is geconstateerd. 

Vanuit het RIVM wordt het volgende 

geadviseerd: 

‘Voelt een kind zich goed? Dan kan het 

gewoon naar een kindercentrum of school. 

Heeft je kind krentenbaard? Vertel het dan 

aan de pedagogisch medewerker of de 

leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst   

Gemeentelijke Gezondheidsdienst   andere 

ouders informeren. Ouders kunnen dan letten 

op de klachten van krentenbaard bij hun kind.’ 

Bericht van de provincie ten aanzien van de 

oversteek over de N361 

Onderstaand bericht vanuit de provincie is 

vorige week via de mail verstuurd naar alle 

ouders. Na het versturen van die mail blijven 

er ongewenste situaties voorkomen. Voor wie 

dit ook zo ervaart, is het belangrijk om zelf 

actie te ondernemen richting de provincie op 

het genoemde telefoonnummer of 

emailadres. Op die manier komen de situaties 

op de goede plek terecht. 

Bericht vanuit de provincie 

De weg door Adorp is weer open, maar de 
fiets- en voetpaden en de oversteek bij het 
Witte Hoes zijn helaas nog niet zoals ze 
moeten zijn. Sinds de school weer is 
begonnen, heeft de provincie meerdere 
berichten gekregen dat het oversteken voor 
voetgangers en fietsers bij het Witte Hoes 
onveilig is. Wij willen graag excuses aanbieden 
voor de ontstane situatie, het laatste wat wij 
willen is dat de herinrichting van het dorp 
voor u als bewoner onveilig is. We nemen 

daarom voor de komende weken 
maatregelen. 
  
Extra verkeersregelaar bij Witte Hoes 
In overleg met de werkgroep 'Veilig 
oversteken' van de school hebben we 
besloten dat met ingang van maandag 2 
september er bij de oversteek bij het Witte 
Hoes een extra verkeersregelaar komt te 
staan. Deze staat er voor fietsers én 
voetgangers en helpt u en uw kinderen om 
veilig de weg over te kunnen steken. In de 
ochtend staat deze verkeersregelaar er extra 
ten opzichte van de twee regelaars aan beide 
einden van de dorpskern. Buiten de spits staat 
de regelaar alleen bij het Witte Hoes, omdat 
hier de meeste begeleiding nodig is. Dit 
betekent dat er ook begeleiding is tussen de 
middag, bij het uitgaan van de school en rond 
BSO-tijden. We hopen dat we hiermee tijdens 
de werkzaamheden een meer veilige situatie 
krijgen. Ook voor na de werkzaamheden gaan 
we als provincie intern in overleg, over hoe 
we de verkeerssituatie bij het Witte Hoes voor 
alle gebruikers zo veilig mogelijk kunnen 
inrichten. Hier komen we nog op terug. 
  
Contact met de provincie 
Voor nu hopen wij dat we nog een paar 
weken een beroep mogen doen op uw begrip 
en flexibiliteit. Als u iets wilt melden of 
vragen, neem dan gerust contact op 
met Lydia Balkema van de provincie 
Groningen (06 527 617 
65, l.balkema@provinciegroningen.nl) . 
 
Mede namens het team, 
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 5 september. 

Agenda 

4 september OR vergadering 

12 september GGD screening groep 2 
en groep 7 

17 september MR vergadering 

19 september Informatieavond  

28 september Burendag en dorpsfeest 

2 oktober Opening 
Kinderboekenweek 
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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 5 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 2020 
Maandag 6 juli t/m zondag 16 augustus 2020 
BSO in ieder geval de eerste drie weken open.    

 


