4 april 2019
Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp
Tel. 050 -3061261

Maandag 8 april starten we weer met een
nieuw thema, namelijk: ‘Ga gelijkwaardig met
elkaar om’. 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 gelijkwaardigheid. Iedereen is
anders, dat maakt de wereld mooi. Daarbij is
het van groot belang om te weten, dat niet
iedereen gelijk, maar wel iedereen
gelijkwaardig is.

obsdewierde@lauwerseneems.nl
www.obsdewierde.nl
www.facebook.com/ikcadorp

Wie is er in deze periode jarig?
1 april
14 april
21 april
21 april
25 april
30 april
1 mei
2 mei
7 mei
8 mei

Noor
Anna
Esmée
Quintin
Tobias
Marlon
Danny
Teuntje
Julian
Monique

Prietpraat
Juf: ‘Victor, we gaan in de met z’n allen in de
kring.’
Victor: ‘Dat vind ik niet leuk, ik ga het tegen
juf zeggen, hoor!’
In dit Wierdenieuws:
- Kwink van de week.
- Oproep ouderhulp bij praktisch
verkeersexamen groep 7/8.
- Inboedel van school.
- Geld sponsorloop.
- Datum schoolreis.
- Kinderen en ICT: mediawijsheid.
- Agenda.
Kwink van de week

Jaarlijkse gastles Groninger landschap groep 7/8

Oproep (groot)ouderhulp bij praktisch
verkeersexamen groep 7/8
Dinsdag 28 mei doet groep 7/8 mee aan
praktisch verkeersexamen in Winsum. De
kinderen leggen dan individueel op de fiets
een route af. Langs de route zitten ouders om
te kijken of iedereen zich aan de
verkeersregels houdt. Hiervoor zoeken wij
drie ouders die kunnen helpen die ochtend.
Een ouder die mee heen en terug fietst samen
met de leerkracht / kinderen en twee ouders
die kunnen helpen tijdens het examen zelf in
Winsum. Deze ouders worden om 8:00 uur
verwacht op de Borgschool (Borgweg 46,
Winsum), daar krijgen ze korte instructie om
daarna naar hun post te rijden. Het is handig
om een klapstoeltje o.i.d. mee te nemen en
iets stevigs om op te schrijven. Voor koffie en
thee wordt gezorgd. Als je kunt helpen op
dinsdagmorgen 28 mei graag doorgeven aan
juf Frounie of juf Vanessa. Graag voor die
datum zorgen dat de fiets in orde is, een

aantal belangrijke punten: goed werkende bel
/ remmen, vastzittend zadel / handvatten,
hard opgepompte banden met voldoende
profiel.
Aanstaande maandag 8 april staat het
theoretisch verkeersexamen gepland. De
meeste kinderen hebben vast geoefend. Er
staan op www.vvn.nl 3 oefenexamens.

het geld binnen. Het geld mag op twee
manieren op school komen: contant bij de
leerkracht / ondergetekende of via een
overboeking naar de rekening van de
ouderraad.
Rekeningnummer: NL27 RABO 0300 8521 50
t.n.v. ouderraad O.B.S. De Wierde
Onder vermelding van: sponsorloop 2019 +
naam van uw kind.

De aanmoediging vanaf de zijlijn, schoolvoetbal 2019:
grote inzet, veel plezier!

Inboedel van school
Aan het begin van het schooljaar krijgen de
kinderen de spullen die ze nodig hebben om
hun werk goed te kunnen doen. Denk hierbij
aan liniaal, gum, schaar, potlood. De meeste
kinderen gaan goed met de spullen om en
ongelukjes kunnen gebeuren. Als kinderen
expres spullen van school kapot maken
(bijvoorbeeld het breken van een liniaal),
vragen wij kinderen / ouders dit zelf te
vervangen.

Als voor volgende week een groot deel van
het geld binnen is, kan een deel van de
muziekinstrumenten al worden aangeschaft
en kunnen de kinderen die zich hebben
opgegeven voor de 4 introductielessen
djembé deze al inspelen. Voor deze
introductiecursus zijn nog plekken vrij, dus als
kinderen toch nog willen meedoen, dan kan
dat. Het gaat om de volgende vier dinsdagen:
7, 14, 21 en 28 mei, direct vanuit school /
b.s.o. tot 16.15 uur.

Geld sponsorloop
Op woensdag 27 maart hebben de kinderen
zich enorm ingespannen voor een impuls van
ons muziekonderwijs. De kinderen waren erg
enthousiast en de ouderraad heeft het weer
fantastisch georganiseerd, waarvoor grote
dank. De stempelkaarten zijn met de
kinderen meegegaan, waarop te zien is
hoeveel rondjes uw kind heeft gerend.
Hiermee kunnen de kinderen langs hun
sponsoren om te 'cashen'. Het kost natuurlijk
even tijd om het geld op te halen. Op dit
moment hebben we van 30% van de kinderen

Deze kanjers hebben zich ingezet voor het
muziekonderwijs bij ons op school.

Datum schoolreis
De nieuwe datum voor de schoolreis is
dinsdag 18 juni. Deze schoolreis is voor groep
1 t/m 8 en we gaan naar een uitdagend
klimpark voor alle kinderen en reizen met de
bus, info volgt. Zie ook
https://www.outdooratpinokkio.nu/wat-webieden/schoolreizen/

ouders voor vragen over media en
mediagebruik van kinderen (0-18)
https://www.mediaopvoeding.nl
Redactie ICT werkgroep L&E
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd
te hebben.
Come on, let’s twist agian! Klassenfeest groep 78.

Kinderen en ICT: mediawijsheid
Kinderen van 0 tot en met 6 jaar weten de
digitale wereld razendsnel te vinden. Ze
swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps.
Die vaardigheid maakt ze echter niet
mediawijs. Jonge kinderen hebben nog
moeite om te begrijpen wat ze op een scherm
zien en hebben hun ouders hard nodig om de
digitale wereld te ontdekken. Om ouders en
opvoeders te ondersteunen bij de
mediaopvoeding introduceerde
Mediawijzer.net het Digi ABCD voor ukkies
met concrete tips om uw kind te begeleiden in
de digitale wereld:
https://www.mediaukkies.nl/wpcontent/uplo
ads/sites/2/2018/04/MUD2018_ABCD-v6.pdf
van samen kijken en praten naar strategisch
omgaan met media. Heeft u zelf vragen over
mediawijsheid of wilt u zien welke vragen er
zoal gesteld worden door andere ouders?
Kijkt u dan eens op : dé vraagbaak voor

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 18 april.
Agenda
2 april
2 april
3 april
8 april
12 april
16, 17, 18 april
19 april t/m 5
mei
7 mei
9 + 10 mei

14 mei

20 -23 mei

Buitenlesdag
Open dag: 15.00-17.00
OR vergadering
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Koningsspelen /
juffendag
Centrale eindtoets groep
8
‘mei’ vakantie
MR vergadering
Juf Frounie verlof /
studie, juf Loes voor
groep 7/8
Groep 7/8 bezoekt het
Groninger museum (info
volgt)
Avondvierdaagse

