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Maandag 24 juni zullen we starten met de
nieuwe Kwink. Daarin zitten de volgende
doelen:
‘Doe als Condor: ik denk even na voor ik wat
zeg.’ (onderbouw).
‘Zeg het op de Condor manier: ik herken en
oefen verschillende manieren van
communiceren’ (midden- en bovenbouw).
Het doel van deze lessen is, dat kinderen leren
hoe je goed kunt luisteren naar een ander
(signalen opvangen) en hoe je dingen goed
kunt verwoorden naar een ander.

Wie is er in deze periode jarig?
23 juni
2 juli
11 juli
12 juli
16 juli
19 juli
19 juli
28 juli
31 juli

David R
Leanne
Oscar
Storm
Pim
Roald
Max
Anouk
Ronnie

Onderaan dit Wierdenieuws:
- Schoolreis expeditie Ruigeland!
In dit Wierdenieuws:
- Kwink van de week
- Formatie 2019-2020
- And the winner is…
- Laatste schooldag continurooster.

Onze favoriete dierenvriend Michel op bezoek met
uitleg over het Hunze festival.

Formatie 2019-2020
Ten aanzien van de formatie van komend
schooljaar zijn er geen ingrijpende
veranderingen, maar wel een paar
wijzigingen. Het was iedereen inmiddels
bekend dat juf Vanessa een baan op een
andere school heeft gekregen, namelijk op
OBS De Tiggeldobbe in Winsum. Veel plezier,
juf Vanessa! Dank voor al je inzet voor onze
school. Omdat het afscheid wat abrupt was

wegens ziekte op haar nieuwe school, hebben
we afscheid al gevierd in de klassen. Juf
Vanessa komt graag nog bij de musical van
groep 7/8 kijken.

afscheid te nemen van de kinderen waaraan
zij vier jaar met plezier les heeft gegeven!

Gezien de verdeling van de aantallen kinderen
over de groepen, zullen we met dezelfde
groepsindelingen blijven werken (groep 1/2/3,
groep 4/5/6 en groep 7/8) in schooljaar 20192020.
Voor groep 1/2/3 geldt dat juf Floor
(maandag) en juf Nienke (dinsdag t/m vrijdag)
de leerkrachten zullen zijn.
Voor groep 4/5/6 geldt dat juf Marloes
maandag t/m donderdag en de
vrijdagochtend de leerkracht zal zijn. De
vrijdagmiddag voor groep 5/6 zal ingevuld
worden door juf Nienke.
Voor groep 7/8 geldt dat juf Frounie de
dinsdag t/m vrijdag in zal vullen. Voor de
maandag hebben we uit sollicitatierondes een
geschikte kandidaat gevonden. Hanna
Schuurman zal zich in het volgende
Wierdenieuws aan u voorstellen. Juf Hanna is
komend schooljaar ook op een andere school
werkzaam bij onze stichting en zal ook de
leerkracht van de plusklas worden. Dit is een
mooie combinatie. Welkom, juf Hanna!
Voor de gymlessen gaan we helaas ook
afscheid nemen van juf Monique. Zij wil iets
meer als groepsleerkracht en iets minder als
vakleerkracht werken. Hiervoor heeft zij een
mooie uitbreiding op De Getijden in
Pieterburen kunnen krijgen. Dit is op
donderdag, wat betekent dat haar gymlessen
bij ons komen te vervallen. Hiervoor hebben
we een goede opvolger klaarstaan, namelijk
juf Annemiek. Zij zal komend schooljaar op de
maandagmiddag de gymlessen verzorgen in
groep 2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8. Welkom
juf Annemiek! Juf Monique zal de laatste
schooldag ’s middags aanwezig zijn om

HOERAAA!! Groep 4,5,6 heeft de nationale Cash quiz
gewonnen!

And the winner is…
Zoals u in de media en wellicht op Facebook
vast al is opgevallen, is dat onze groep 4/5/6
de trotse winnaar is van de landelijke cash
quiz. Ze hadden alle vragen het snelst goed,
super knap allemaal! De winnaar heeft een
bedrag van 500 euro te besteden aan een
educatief doeleinde. Er heeft een stemming
plaatsgevonden in groep 4/5/6 en daaruit is
gekomen, dat er voor de hele school een
goochelaar komt op de laatste schooldag.
Iedereen mag mee genieten van het succes,
dank je wel groep 4/5/6!!

De kuikentjes van de kinderopvang zijn geboren en
komen een bezoekje brengen aan de klassen!

Laatste schooldag continurooster
Donderdag 11 juli is onze laatste schooldag.
De organisatie van deze dag ligt grotendeels
in handen van de OR. Graag organiseren zij
een lunch voor alle kinderen. Dit betekent dat
de overblijf komt te vervallen en dat alle
kinderen (uiteraard kosteloos) op school
blijven eten. Zij gaan dan tot 14.00 uur naar
school. De BSO is die dag vanaf 14.00 uur
open.

groepen zitten ook in de nieuwe setting en
zullen even snuffelen aan wat werk van de
nieuwe groep.
Nieuwe wasmannen of- vrouwen
Inmiddels is er 1 aanmelding voor deze taak.
Graag deelt Christa deze taak met iemand
anders, zodat ieder eens in de twee weken
aan de beurt is. Wie o wie wil eens per twee
weken de was doen voor school? Het gaat
maximaal om een boodschappentas vol
handdoeken / vaatdoekjes. Deze kan op de
afgesproken dag worden gehaald op school.
We horen het graag!
Parro app: start komend schooljaar!

Sportweek Sauwerd Beweegt: maandag als opening
danesen met Marijke, ’s middags clinic judo.

Doordraaiuurtje (herhaald bericht)
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

In samenspraak met de MR hebben we
gekozen om vanaf komend schooljaar te gaan
werken met de app van ons volgsysteem
Parnassys. Dit is de Parro app. De Parro app
levert een stuk gebruikersgemak op ten
aanzien van de communicatie tussen ouders
en school. Zo vervangt het bijvoorbeeld het
mailverkeer tussen ouders en school, is er een
directe communicatie, kunnen foto’s AVGproof worden verstuurd van allerlei
activiteiten, kan het in te vullen formulieren
vervangen en kan het als systeem dienen voor
het plannen van ouder-schoolkindgesprekken. De groepsappen van de
klassenouders hoeven hiermee niet te worden
vervangen, want in bepaalde gevallen is het
met het systeem van klassenouders handig
dat deze blijven bestaan. Deelname hieraan is
uiteraard vrijwillig, maar van de meeste
ouders hebben we begrepen dat dit handig
werkt.
Binnenkort zult u de formulieren ontvangen,
waarop meer toelichting wordt gegeven en
toestemming gevraagd zal worden voor de
Parro app.

Expositie kerkje Wetsinge: 350e sterdag Rembrandt.
Dank aan Tabitha Brouwer voor het werk met de
klassen. Dank aan Judith en Sophia voor het samen met
Tabitha inrichten van de mooi expositie!

Oudergesprekken
Zoals bekend uit de jaarplanning zijn op
dinsdag 2 juli en woensdag 3 juli de
oudergesprekken. Als wij niets horen, maken
we een indeling. Als u een van deze data niet
kunt, graag doorgeven aan de leerkracht.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd
te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende en laatste Wierdenieuws van dit
schooljaar kunt u verwachten op donderdag 4
juli.
Agenda
27, 28 juni
26 juni
27 juni
2 en 3 juli
4 en 5 juli
11 juli

12 juli

Juf Frounie studieverlof,
juf Loes groep 7/8
Studiedag, alle kinderen
vrij.
Rapporten mee
oudergesprekken
Juf Frounie, studieverlof,
jus Loes groep 7/8
Viering laatste
schooldag, van 8.30 tot
14.00 uur naar school
Alle kinderen vrij, start
zomervakantie

18-06-2019
Schoolreis Expeditie Ruigeland!
We werden van school opgehaald door een dubbeldekker

.

We moesten naar Assen toe het duurde een half uur maar we konden ons prima vermaken.
Want we zongen liedjes.
We kwamen aan in Assen en we gingen met onze begeleider mee. We begonnen met het
boogschieten en blaaspijpschieten en we deden wie het beste schoot kreeg een traktatie. Bij
het boogschieten heeft Ronnie gewonnen en bij het blaaspijpschieten had Luuk gewonnen.
Daarna mochten we vrijspelen in een speeljungle die daar was en je mocht nog eten.
Toen volgde het klimmen op de klimwand er waren 4 groepjes en je mocht 3 klimwanden
beklimmen.
Nadat we hadden geklommen gingen we naar de survivalbaan. Het was super vermoeiend
omdat het heel warm was. Maar de kleuters hadden daar geen last van. Toen hadden we de
lunch, we kregen patat en mini frikandellen, iedereen vond het heel lekker. Daarna zouden
we highlandgames doen, maar daar was het te warm voor. Dus deden we splash. Toen
deden we eindelijk het hoogte parcour. Daar hadden we niet heel veel tijd voor, maar het
was wel heel leuk .
Daarna zat het schoolreisje erop we gingen met dezelfde bus naar school. En natuurlijk
verstopten we ons op het einde.

Anouk en Emanuel

