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Wie is er in deze periode jarig? 

2 juni   Bo  
23 juni   David R 
2 juli   Leanne 
11 juli   Oscar 
12 juli   Storm 
16 juli   Pim 
19 juli   Roald  
19 juli   Max 
28 juli   Anouk  
31 juli   Ronnie 
 
Prietpraat 
Vorig jaar tijdens het bezoek van Michel van 
Roon (Groninger landschap, Hunze festival), 
Jona: ‘ik kwam speciaal voor de pizzabakker 
van vorig jaar, want ik wil zelf ook pizzabakker 
worden. Maar toen was hij er niet.’ (lichtelijk 
teleurgesteld).  

Michel heeft dit jaar geregeld dat de 
pizzabakker weer op zondag komt. En Jona 
mag hem helpen!! 
 
Michel laat een opgezette vleermuis zien. 
Ruben: ‘Mijn moeder heeft ook vleugels, uh 
vleermuizen’.  
 
Onderaan dit Wierdenieuws: 

- Verslag van ‘Ramadan in kerkje 
Wetsinge’ door Hanne.  

- Brief aan Rembrandt, naar aanleiding 
van 350e sterfdag, door Marlon.  

- Gericht ‘Geel’ naar aanleiding van 
gedichtenopdracht groep 7, door 
Marlies.  

 
In dit Wierdenieuws: 

- Kwink van de week 
- Doordraaiuurtje 
- Nieuwe wasmannen of -vrouwen 
- Datum musical groep 7/8 
- Inleveren rapporten 
- Bijzondere verrassing groep 4/5/6 
- Agenda 

 
Kwink van de week  

Maandag 3 juni zijn we gestart met de nieuwe 

Kwink: ‘Help een ander’ /  ‘Geef de juiste 

hulp’. In de onderbouw is het doel, dat 

kinderen weten dat ze anderen kunnen 

helpen en zich leren verplaatsen in wat een 

ander nodig heeft. In de midden- en 

bovenbouw komt daarbij de vraag hoe je 

iemand kunt helpen en dat het belangrijk is, 

dat je checkt of iemand hulp wil. Als iemand 

hulp nodig heeft, is het belangrijk dat je het 

iemand niet uit handen neemt. Het is 

belangrijk, dat kinderen elkaar leren het zelf 

te doen. ‘Geef een man vis en hij heeft eten 

voor één dag, leer een man vissen en hij heeft 

eten voor heel zijn leven’ (Chinees 

spreekwoord).  
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Leren programmeren met de Bee bot 

 

Doordraaiuurtje  

Op dinsdag 2 juli van 10.30 tot 11.30 uur 

gaan alle kinderen in hun nieuwe groep een 

uurtje meedraaien. De kinderen van groep 8 

komen dan helpen in bij groep 1 en 2. Op die 

manier wennen de groepen 3 en 6 aan hun 

nieuwe lokaal en zijn ze even bij de nieuwe 

leerkracht en went groep 8 aan wat het is om 

weer de jongste te zijn op school De andere 

groepen zitten ook in de nieuwe setting en 

zullen even snuffelen aan wat werk van de 

nieuwe groep.  

 

Optreden als afsluiting van de introductiecursus djembé 

(waka waka é é). 

 

 

 

Nieuwe wasmannen of- vrouwen  

De afgelopen twee jaar hebben Saskia du P en 

Katja voor school de was gedaan. Zij namen 

dit op donderdag of vrijdag mee en brachten 

het meestal op vrijdag of maandag weer 

terug. Per persoon was dit dus eens in de 

twee weken een wasbeurt. Het gaat om 

handdoeken en keukenlinnengoed. Na 

enthousiaste inzet dragen 

zij deze taak graag over aan 

een nieuw duo wasmannen 

of –vrouwen. Wie biedt? 

 

Datum musical groep 7/8 

Dit jaar is de eindmusical van groep 7/8 op 

dinsdag 9 juli. De afgelopen jaren was het op 

donderdag, maar dit kwam met scholen voor 

voortgezet onderwijs vaak minder goed uit. 

Daarnaast is de laatste schooldag dit jaar op 

donderdag (vrijdag 12 juli zijn alle kinderen 

vrij) en is het voor kinderen fijn om na de 

musical nog even samen te komen op school. 

Dat is vaak een moment van het regelen van 

het meenemen van de laatste spullen en een 

moment van evaluatie. We zijn dus blij dat het 

met Artharpe, opbouw van het podium en 

decor op deze manier geregeld kan worden.  

Inleveren rapporten 

Bijna alle kinderen hebben hun rapport 

inmiddels weer bij de leerkracht ingeleverd. 

De leerkrachten willen binnenkort weer 

beginnen met invullen. Voor de kinderen bij 

wie dit nog niet is gelukt: zouden de 

rapporten z.s.m. weer op school kunnen 

komen?  

 

  



   
 

   
 

Hoera: Noor en Marit hebben een zusje, beschuit met 

muisjes.  

Bijzondere verrassing groep 4/5/6 

Naar aanleiding van de week van het geld 

2019 (23-27 maart) heeft groep 4, 5, 6 

meegedaan aan de cash quiz 

https://www.bankvoordeklas.nl/cash-quiz 

Vrijdagmiddag 7 juni om 13.00 uur komen de 

gastdocent van de Cash Quiz en twee 

medewerkers van de Nederlandse Vereniging 

voor Banken (NVB) terug met een bijzondere 

verrassing. De kinderen van groep 4 zijn op 

vrijdagmiddag vrij, maar zijn van harte 

welkom om hier voor ongeveer 30 minuten bij 

aan te sluiten. Zij hebben zich hier net zo hard 

voor ingezet en als het mogelijk is, is het leuk 

als ze erbij zijn! 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd 

te hebben. 

Mede namens het team, 
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

 

De vertegenwoordiging van De Wierde tijdens de 
avondvierdaagse. 

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 20 juni. 

Agenda 

5 juni Groep 7/8 Kerkje 
Wetsinge, Ramadan 

6 juni Opening expositie 
Rembrandt Wetsinger 
kerk 

10 juni Pinkstermaandag, alle 
kinderen vrij 

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

18 juni Schoolreis groep 1 t/m 8 

18 juni 10.00-11.00 Peuter-
ouderengym in het 
speellokaal 

18 juni MR vergadering 

19 juni OR vergadering 

25, 27, 28 juni Juf Frounie studieverlof, 
juf Loes groep 7/8 

26 juni Studiedag, alle kinderen 
vrij.  

27 juni Rapporten mee 

2 en 3 juli oudergesprekken 

4 en 5 juli Juf Frounie, 
studieverlog, jus Loes 
groep 7/8 

11 juli Viering laatste schooldag 

12 juli Alle kinderen vrij, start 
zomervakantie 

https://www.bankvoordeklas.nl/cash-quiz


   
 

   
 

Met de klas naar het kerkje van Wetsinge 

We vertrokken woensdag 5 juni. We gingen met zijn allen op de fiets. Dat was erg 

leuk. Toen we daar aankwamen gingen we naar binnen. We zagen een paar 

Rembrandt schilderijen die we hadden gemaakt. In het midden lag een cirkel van 

zitzakken waar op moesten gaan zitten. In die cirkel lagen allemaal dingen die met 

de ramadan te maken hadden. We mochten allemaal een sticker met onze naam 

erop. Toen ging de mevrouw vertellen over de ramadan en heeft ze aan ons 

gevraagd wat we al wisten. Het was erg interessant en iedereen luisterde 

aandachtig. 

Toen werd de groep in tweeën gesplitst. De ene groep ging eerst memory doen en 

de andere groep ging eerst koken. De memory-groep ging naar buiten. Daar werden 

grote kaarten op de grond gelegd. Van de ramadan en het christendom. Het werkte 

als memory en de geloven hadden veel gemeen dus dat moest je vinden. 

De kookgroep ging Marokkaanse bonbons maken. Je had gecondenseerde melk, 

koekkruimels en jam in een bakje. Dat moest je mengen. Vervolgens maakte je 

daar balletjes van. Die haalde je door de cacao en dan was het al klaar. Erg lekker 

en leuk. Toen gingen de groepen ruilen. 

En daarna weer in de kring op de zitzakken en bespreken wat we geleerd hadden. 

Zoals: dat als de zon ondergaat ze als eerst een dadel eten bij de ramadan (wij 

mochten een dadel proeven en niet iedereen vond het lekker). Of dat het maal een 

Iftar heet. En dat ze dat deden om zich te verplaatsen in arme mensen. En dat ze 

zich houden aan hoe de maan staat als timing. Over dat ze bij het Suikerfeest niet 

alleen maar zoet eten. En dat de kinderen dan cadeautjes krijgen. 

Toen gingen we terug. Het was een hele leuke leerzame ochtend!!!! 

The end!!! Geschreven door: Hanne 

  



   
 

   
 

Adorp 29-5-1650 

Beste Rembrandt 

Ik heet Marlon ik ben 12 en ik vind de 

Nachtwacht prachtig 

Mijn vraag is: hoelang deed u er 

eigenlijk over om de Nachtwacht te 

maken? 

Dat was mijn vraag als u het leest, 

mag u het antwoord naar me opsturen. 

Groetjes, Marlon 

 

Geel 

Je ligt op het gele strand  

boven je zie je de mooie gele zon en als je in de verte kijkt zie je daar een 

paardenbloem. 

Geel is de kleur van vrolijkheid daarom ben je op een zonnige dag altijd 

vrolijk net als de zon. 

Marlies 

 

 

 


