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Wie is er in deze periode jarig?
28 september
3 oktober
6 oktober
10 oktober
20 oktober
24 oktober
6 november
8 november
16 november
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Yara
Stef
Marit
Felix
Kirsten

Prietpraat
In dit Wierdenieuws:
- Kwink van de week
- Kinderboekenweek
- Themagroepen
- Ouderbijdrage
- Ujamaa, groep 7/8

Het derde thema van Kwink waar we deze
week mee zijn gestart, is gericht op positief
communiceren. De kinderen worden zich door
spelletjes / toneelstukjes en andere
uitwisselingen bewust van het feit, dat we de
dingen aardig tegen elkaar kunnen zeggen. Dit
noemen we de Condor-manier. Condor en
kalkoen zijn twee dieren die op verschillende
manieren communiceren. Kalkoen zegt altijd
direct wat hij denkt en Condor denkt na. Dat
betekent onder andere dat je nadenkt voor je
iets zegt en dat je geen woorden als ‘altijd’
en ‘nooit’ gebruikt als je zegt wanneer je iets
vervelend vindt. De Kwink van deze twee
weken is dan ook: in de onderbouw ‘Doe als
Condor / Zeg het op de Condor manier en in
de bovenbouw ‘Positief communiceren? Doe
als Condor.’
Het doel van deze lessen is net als bij de
vorige Kwink het creëren van voorwaarden
om tot een gezellige en sociale groep te
komen. Inclusief afspraken (normen) en
begrijpen wat belangrijk is (waarden), zoals
ook op de koelkastposter staat beschreven.
Kinderboekenweek
Gisteren is de Kinderboekenweek 2019 van
start gegaan. Het thema is dit jaar ‘Reis mee’.
Het gaat over de voertuigen waar je in reist en
over mooie reisbestemmingen. We zijn
gestart met zijn allen in het speellokaal. De
grotere kinderen haalden hun kleine maatjes
op in de klassen en namen ze mee naar het
speellokaal. Daar kregen we met elkaar
zangles voor het lied ‘Reis mee’ van 123zing.
Dat vonden we een mooiere versie dan die

van Kinderen voor Kinderen dit jaar. Zie ook
https://mijn.123zing.nl/player/123zingplayer/
740?referrer=true#/menu/294-reis-mee
We hebben de zangles gedaan (tegeltje
‘zangles’), toen konden we met de hele school
het lied al vrij goed meezingen (tegeltje
‘zingen’). Wellicht komen we in de loop van
het project nog toe aan de Boomwhackers.
Vooral het schrijven van verhalen staat deze
week centraal. Zo begint groep 4/5/6 dit
project met het schrijven in spiegelbeeld, net
als Dokter Proktor. Groep 1 heeft een
wereldreis gemaakt (‘zie groep 1 op
wereldreis’) en er volgen nog een hoop
andere leuke, leerzame activiteiten. We
hebben er zin in!

‘opgeschoond’ (de ouders van kinderen die de
school hebben verlaten zijn eraf). De ouders
van nieuwe kinderen en de ouders die er nog
niet op staan, kunnen zich inschrijven op de
lijsten in de hal bij de hoofdingang. In
november gaan we met de OR kijken of de
themagroepen op deze manier goed zijn
ingedeeld (zijn er activiteiten bijgekomen,
moet er iets af?).
Ouderbijdrage
In de andere bijlage vindt u het verzoek van
de penningmeester om de vrijwillige
ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020
over te maken. Hiervan worden allerlei leuke
extra’s betaald, zoals wat lekkers met Sint
Maarten, Sinterklaasfeest, voorleesontbijt,
versiering voor in de school etc.
Ujamaa, groep 7/8

De opening van de Kinderboekenweek

Bij de les van juf Trix hebben de kinderen van
groep 7/8 een Ujamaa gemaakt. Dit is een
voorouderbeeld, oorspronkelijk uit Tanzania,
dat heilig is voor een bepaalde familie. Het
geeft de familie kracht en het beeld laat zien
hoe de voorouders de familie dragen.
Kinderen hebben hier op allerlei manieren
vorm aan gegeven en de uitkomsten vinden
wij mooi!

Themagroepen
In 2015 hebben we met alle ouders en de
school een plan geschreven, dat we de
afgelopen jaren met veel plezier (en af en toe
wat hobbels) hebben uitgevoerd. Dit heeft
een aantal mooie dingen opgeleverd, onder
andere: een vernieuwend onderwijsconcept,
beter inzicht in onze financiële positie en
grote betrokkenheid van ouders. Dit laatste
punt hebben we samen met Jolanda
geprobeerd te vatten in de themagroepen.
Iedere groep heeft iemand uit de OR die de
groep aanstuurt en in die groep zitten mensen
die affiniteit hebben met de betreffende
themagroep. De lijsten zijn inmiddels

Oudergesprekken groep 1 en 3
Deze staan gepland voor woensdag 16
oktober en worden via de mail verstuurd.
Groep 2 is in november aan de beurt.

Groep 1 op wereldreis
We vertrokken met de fietsen. We hadden
een kleine botsing, maar daarna ging het weer
goed. Bij de gele stip gingen we goed
oppassen. We kwamen bij de opa en oma van
Daan. We zagen Bart op de shovel. Ruben
deed een muntje in de muntkast en toen
mochten we verder rijden. We zagen de
mama van Ruben. We zagen een bushalte
vliegen, echt waar! Hij hing op een palletlepel
van de kraan. Als laatste zagen we groep 2 en
3 gymnastieken in Artharpe.
Dit was ons avontuur!
High 5 en een knuffel van groep 1

Zpannend Zernike
Komend weekend is er weer van alles te doen
in de binnenstad en op de campus van het
Zernike voor kinderen. Kinderen kunnen gratis
backstage in de wereld van wetenschap en
technologie. Zie ook www.zpannendzernike.nl
Kinderen en ICT: als lezen niet vanzelf gaat
Wat als (leren) lezen niet vanzelf gaat? Als de
letters voor je ogen dwarrelen en het je
zoveel moeite kost om er woorden van te
maken. Hoe fijn is het dan, dat er
hulpmiddelen zijn die het mogelijk maken dat
het lezen wat minder vermoeiend wordt en
lezen ook leuk kan worden. Schoolbestuur
Lauwers en Eems heeft er 4 jaar geleden voor
gekozen om zowel op alle PO als VO
vestigingen het programma Kurzweil in te
voeren. Een programma dat kinderen met een
dyslexieverklaring spraakondersteuning biedt
bij lezen en spellen via desktop, laptop,
telefoon en/of iPad. Alle kinderen in het
basisonderwijs met een dyslexieverklaring,
krijgen een eigen laptop mèt het programma
Kurzweil in bruikleen gedurende hun tijd op
school. Alles wat een kind doet, kan
voorgelezen worden. Het kind kan zelf een
voorleesstem kiezen, de snelheid aanpassen,
getypte tekst uit laten spreken en/of hulp
krijgen bij het juist spellen: het programma
Kurzweil is enorm uitgebreid. Daarom krijgen
de kinderen allemaal een beginnerstraining en
zo nodig of gewenst, na gewenning, een
training voor gevorderden. De trainingen
worden 2 x per jaar verzorgd door de
organisatie Lexima (https://lexima.nl) samen
met de Kurzweil werkgroep van Lauwers en
Eems.

Op elke school is één van de leerkrachten
Kurzweil contactpersoon en zijn er 1of 2
leerkrachten die kennis hebben van het
programma, zodat de kinderen geholpen
kunnen worden als dat nodig is. Kurzweil kent
ook een zgn. thuisversie. Vooral handig als
kinderen thuis willen oefenen met spelling of
lastige teksten. Indien gewenst kan de
handleiding van de thuisversie via de school
van uw kind(eren) aangevraagd worden bij de
Kurzweil werkgroep. Sinds kort is het mogelijk
om met de persoonlijke inloggegevens van
Kurzweil ook op internet het programma te
gebruiken: Web2Speech. Een korte
handleiding kunt u bij de Kurzweil
contactpersoon van de school opvragen.
Mocht u meer willen weten en belangstelling
hebben voor een informatieve ouderavond
over Kurzweil? Meldt u aan bij de Kurzweil
contactpersoon van de school. Wij zullen bij
voldoende aanmelding heel graag een avond
organiseren.
Redactie: L&E Kurzweil werkgroep
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 17 oktober.
Agenda
17 september
28 september
2 oktober
19-27 oktober
29 oktober

MR vergadering
Burendag (9.00-12.00)
en dorpsfeest
Opening
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Zakelijke ouderavond

