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Kwink van de week
Het vierde thema van Kwink waar we na de
vakantie mee starten, is gericht op het
omgaan met ruzie / conflicthantering. De
kinderen worden zich door spelletjes /
toneelstukjes / liedjes en andere
uitwisselingen bewust van het feit, dat ruzie
maken niet erg is en krijgen gereedschap
aangereikt om hier op een goede manier mee
om te gaan. Dit wordt met Kwink aangeboden
met de ‘oversteektechniek’. Deze bestaat uit
vier stappen:
-

Wie is er in deze periode jarig?
10 oktober
20 oktober
24 oktober
6 november
8 november
16 november

Justin
Yara
Stef
Marit
Felix
Kirsten

Prietpraat
Groep 1 mocht voor een keer mee naar
gymnastiek in Artharpe tijdens de apenkooi.
Terug in de kring, evaluatie van de dag.
Juf: ‘wat vond je vandaag het allerleukst?’
Silvan: ‘Dat ik mee mocht naar helastiek!’

Stop.
Word rustig en luister.
Steek over.
Verander samen de situatie.

In de onderbouw is de Kwink van de week
‘Zeg wat je voelt’. In de middenbouw is de
Kwink ‘Ruzie? Steek over.’ In de bovenbouw
is de Kwink van de week ‘Conflict? Steek
over!’ Het doel van deze techniek is om te
wisselen van perspectief en te ontdekken wat
de ander ervaart. In de onderbouw wordt
gewerkt aan de voorbereiding op de
oversteektechniek en wordt deze nog niet zo
genoemd.
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.

Even voorstellen: Elsa Schepers
Na de herfstvakantie mag ik het team van IKC de
Wierde komen versterken als leerkracht van groep
7/8 op de maandag en als Intern Begeleider. Een
nieuwe uitdaging, waar ik ontzettend veel zin in
heb.
Sinds 2005 ben ik werkzaam in het basisonderwijs
als leerkracht, waarnemend schoolleider en intern
begeleider in het Dalton- en Jenaplanonderwijs.
Tijdens mijn Master SEN heb ik mij daarnaast
gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen
met complexe problematiek.
Ik ben 39 jaar geleden geboren in Amsterdam en
heb met mijn ouders en zusjes veel van Europa
gezien. Zo leefden wij jaren in Schotland, Ierland
en Portugal. Nu ben ik alweer 20 jaar gelukkig met
mijn vriend en woon ik in Borger, letterlijk op
steenworp afstand van het grootste hunebed van
Nederland. De omgeving is daar prachtig en in mijn
vrije tijd maak ik dan ook graag lange wandelingen
met een rugzak om en mijn fototoestel bij de
hand. Als bestuurslid van de lokale IVN-afdeling
combineer ik mijn liefde voor de natuur en
educatie. Ook bezoek ik graag musea en mijn
favoriete vakantiebestemming is Berlijn met het
museumeiland en de fijne ontspannen sfeer.
Ondanks mijn Drentse woonplaats ben ik niet
onbekend in de provincie Groningen. Als kind heb
ik enkele jaren in Westernieland gewoond en nu
ga ik nog graag naar de dijk en het wad als ik eens
lekker uit wil waaien...even het hoofd leeg.
Heerlijk!
Ik hoop u binnenkort te
ontmoeten op school, tijdens
de zakelijke ouderavond of
op een ander moment.
Fijne herfstvakantie,
Elsa Schepers

Olifantenfiets, vliegende fiets en magische skelter bij de
wedstrijd ‘Versier je eigen vervoersmiddel

Staking in het onderwijs
Omdat ook wij zorgen hebben over de
toekomst van onze beroepsgroep leggen wij
het werk neer op woensdag 6 november. Er
wordt met deze landelijke staking gevraagd
om brede investeringen in het onderwijs met
name om het lerarentekort aan te pakken. De
staking vindt plaats op 6 november, omdat de
Tweede Kamer dan debatteert over de
onderwijsbegroting van komend jaar. De
vakbonden eisen dat er geld vrijgemaakt
wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende
collega’s en minder werkdruk.
Mocht opvang een probleem zijn op die dag,
dan is er de mogelijkheid opvang op de bso.
Geef dit tijdig aan, zodat er bij veel aanvragen
een extra medewerker ingezet kan worden.
Kleding voor gymnastiek
Zouden alle kinderen en ouders weer even
willen controleren of de gymtassen compleet
gevuld zijn (sportbroek, sportshirt,
gymschoenen, sokken)? Soms mist er wat en
dit is voor de doorstroom van de lessen niet
bevorderlijk. Tijdens het omkleden hebben
kinderen vaste plekken in de kleedkamer.
Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun
spullen. Hierin zit een opbouw en de jongste
kinderen worden hierbij geholpen. Als
kinderen spullen vergeten, ligt er een doos
met gevonden kleding in Artharpe. Als
Artharpe gesloten, kan op school gevraagd
worden om toegang tot de kleedkamer.
Luizen in onder- en middenbouw
Er zijn weer luizen geconstateerd in de onderen middenbouw. Extra alertheid is op dit
handig. De remedie tegen luizen is: kammen
met een luizenkam tot alle luizen en neten
weg zijn. Een week lang dagelijks kammen is
hierbij raadzaam om zeker te weten, dat er
geen neten meer op de hoofdhuid zitten.

De winnaars van de wedstrijd ‘Versier je
vervoersmiddel’ gingen er vandoor met een exemplaar
van ‘Pech onderweg’ van Jozua Douglas en Tosca
Menten.

Bericht over hulpouders overblijf + 31
oktober geen eten mee.
Een vraag en een bericht vanuit de
overblijfcommissie:




Op 31 oktober hoeven de kinderen
die dan overblijven geen eten mee te
nemen, want er wordt door de
overblijf iets verzorgd.
Zijn er ouders / verzorgers die eens in
de zoveel tijd als vrijwilliger de
overblijf kunnen bemannen? Het
wordt steeds krapper om de speeltijd
tussen de middag te kunnen bezetten.
Als er mensen zijn die af en toe
ingezet kunnen worden, dan zou dit
helpen. U kunt hierbij ook denken aan
eens per maand.

Zakelijke ouderavond
Op dinsdag 29 oktober is de zakelijke
ouderavond. In de andere bijlagen vindt u het
MR jaarverslag en het schooljaarverslag. Het
jaarverslag van de OR volgt wegens
omstandigheden op de zakelijke ouderavond.
De financiële verslagen mogen niet via de mail
worden verstuurd en zullen vanaf maandag 28
oktober ter inzage op school liggen. Deze
worden tijdens de zakelijke ouderavond
toegelicht en besproken, daar is gelegenheid
om vragen te stellen.
De volgende reeks foto’s laat een andere manier van
toetsen over de kennis van ‘De Gouden Eeuw’ (zoals
het op dit moment nog in onze canon staat).

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 7 november
Agenda
19-27 oktober
29 oktober
6 november

11 november

Herfstvakantie
Zakelijke ouderavond
Landelijke
onderwijsstaking / alle
kinderen vrij.
Sint Maarten

