
   
 

   
 

 

18 april 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? 

14 april  Anna 
21 april  Esmée 
25 april  Tobias 
30 april  Marlon 
1 mei   Danny 
2 mei   Teuntje 
7 mei   Julian 
8 mei   Monique 
15 mei   David 
 
Prietpraat 
Naar aanleiding van het gesprek over Pasen (is 
dit het feest van de Paashaas of gaat het over 
God?): 
Juf: Waar is Jezus dan? 
Frank: Jezus zit in je hart. 
Casper: Mijn vader weet nog niet of hij in 
Jezus gelooft of in de apen. 
Stef: Ik geloof wel in Jezus, maar niet in God.  
Yara: Ik geloof in Adorp.  
Nena: En ik geloof in Groningen! 

 
In dit Wierdenieuws: 

- Kwink van de week.  
- Oproep ouderhulp groep 7/8.  
- Geld avondvierdaagse.  
- Vakantiebieb voor kinderen en 

volwassenen.  
- Sponsorloop opbrengst.   
- Kinderen en ICT: mediawijsheid.  
- Agenda.  

 
Kwink van de week  

Maandag 6 mei starten we weer met een 

nieuw thema, namelijk: ‘Zeg het eerlijk / 

luister naar je geweten.’ 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 rechtvaardigheid. 

Hierbij draait het om het ontdekken van wat 

eerlijk is en niet, toegespitst op de vraag naar 

de morele emoties.  

Na het thema rechtvaardigheid gaan we 

alweer de laatste reeks lessen in van dit 

schooljaar. Deze zijn gericht op zelfbewustzijn 

en evaluatie van het geleerde van het 

afgelopen schooljaar. Bij de eerste les van 

deze reeks (20 mei) verschijnt weer een 

nieuwe koelkastposter en ouderbrief. De 

koelkastposter gaat mee op papier, de 

ouderbrief gaat mee met het Wierdenieuws.  

Juffendag; bedankt voor de prachtige gieters en bollen!! 

Mooie cadeaus.  

mailto:obsdewierde@lauwerseneems.nl
http://www.facebook.com/ikcadorp


   
 

   
 

Oproep ouderhulp groep 7/8 

Via de klassenouder is ook al een oproepje 

geweest via Facebook. Voor de volledigheid: 

we zoeken ouderhulp voor drie momenten: 

14 mei Groninger museum: 1 ouder mee met 

de bus en museumbezoek.  

23 mei sportdag: 2 ouders voor de hele 

ochtend, mee op de fiets naar Winsum, daar 

begeleiden en weer mee op de fiets terug.  

28 mei praktisch verkeersexamen: 1 ouder die 

mee fietst, 2 ouders die een post langs de 

route bemannen. Waar ouders staat, kan 

natuurlijk ook grootouders gelezen worden.   

Met dank aan onze chef moestuin kunnen we starten 

met het echte werk. De eerste aardappelen en zaden 

zijn de grond ingegaan.  

Geld avondvierdaagse 

Als het goed is, zijn gisteren en vanochtend de 

meeste briefjes met geld bij Jessica 

ingeleverd. Op dit moment hebben 24 

kinderen zich ingeschreven. Mocht het aan 

uw aandacht ontsnapt zijn: na de meivakantie 

levert Jessica alles in bij de organisatie. In de 

meivakantie kan het ingevulde briefje met 

gepast geld in een envelop bij Jessica worden 

ingeleverd: De Spruit 22, Adorp.  

Koningsspelen 2019, parachutespel 

Vakantiebieb voor kinderen en volwassenen 

Ook deze zomer kan weer gebruik worden 

gemaakt van de vakantiebieb, waarbij 50 e 

books beschikbaar worden gesteld via de app 

store / Google Play. Voor meer informatie 

https://www.primaonderwijs.nl/vakantiebieb

/images/po_tekst.pdf 

Sponsorloop opbrengst 

Inmiddels is het meeste geld binnen. De totale 

opbrengst wordt na de meivakantie bekend 

gemaakt. Contant is er in ieder geval al 989,15 

euro binnen. Dat zijn al heel wat 

muziekinstrumenten! Via de bank is er ook 

heel wat overgeschreven, dus dat belooft nog 

wat. Bedankt voor alle inspanningen! De 

kinderen zullen snel na de vakantie zien wat 

hun sponsorloop heeft opgebracht.  

Koningsspelen, 2019 

https://www.primaonderwijs.nl/vakantiebieb/images/po_tekst.pdf
https://www.primaonderwijs.nl/vakantiebieb/images/po_tekst.pdf


   
 

   
 

 

Kinderen en ICT: digitale geletterdheid deel 3 

ICT basisvaardigheden 

Na deel 1 (februari: programmeren ) en deel 2 

(maart: mediawijsheid) gaat het in deze 

nieuwsbrief over ICT basisvaardigheden. We 

leggen uit wat er mee bedoeld wordt en 

waarom deze vaardigheden zo belangrijk zijn. 

Kunt u zich een dag herinneren waarop u 

geen digitale middelen gebruikte? Geen 

smartphone, geen tablet, geen digitale TV? 

Waarschijnlijk moet u diepgraven en tot de 

conclusie komen dat u dat niet meer weet. 

Niet alleen volwassenen, ook kinderen krijgen 

dagelijks te maken met een vorm van digitale 

media: thuis een filmpje of digitaal 

prentenboek kijken, een spelletje spelen op 

de iPad, op school digitaal leren en informatie 

zoeken op het internet. De vaardigheden om 

goed en veilig met digitale middelen om te 

gaan, worden niet vanzelf beheerst, die 

kunnen en moeten aangeleerd worden. Onder 

de noemer “ ICT Basisvaardigheden’ gaat het 

dan om: 

▪ Het kunnen bedienen van digitale middelen, 

de mogelijkheden leren kennen maar ook de 

beperkingen; 

▪ Kunnen werken met software als Word, 

Powerpoint, Excel, foto en videobewerking, 

samenwerking, internet; 

▪ Veilig en bewust met de digitale middelen en 

persoonlijke gegevens om kunnen gaan. 

Uw kind(eren) is / zijn thuis vast en zeker 

regelmatig bezig met digitale middelen. Help 

hen zo bewust en veilig mogelijk met de 

digitale wereld om te gaan door samen keuzes 

te maken, mee te kijken, te praten over wat 

ze doen en/of meegemaakt hebben. Samen 

vaardiger en digitaal geletterd! 

Kijktip https://bit.ly/2Ixzmwf  (duur: 3.34 

min.). 

Redactie ICT werkgroep Lauwers en Eems 

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 16 mei. 

Agenda 

16, 17, 18 april Centrale eindtoets groep 
8 

19 april t/m 5 
mei  

‘mei’ vakantie 

7 mei MR vergadering 

9 + 10 mei Juf Frounie verlof / 
studie, juf Loes voor 
groep 7/8 

14 mei Groep 7/8 bezoekt het 
Groninger museum (info 
volgt) 

20 -23 mei Avondvierdaagse 

22 mei Sportdag groep 5/6 
Winsum 

23 mei Sportdag groep 7/8 
Winsum 

28 mei Praktisch 
verkeersexamen 

30 mei + 31 mei Hemelvaartsdag + 
vrijdag alle kinderen vrij 

5 juni Groep 7/8 Kerkje 
Wetsinge, Ramadan 

10 juni Pinkstermaandag, alle 
kinderen vrij 

17 juni Opening sportweek 
Sauwerd Beweegt: 
sportieve dansopening + 
workshop judo 

https://bit.ly/2Ixzmwf


   
 

   
 

 


