
   
 

   
 

 

19 december 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? 

22 december  Daan  
28 december  Janet 
6 januari  Isabel 
8 januari  Victor 
31 januari  Marre  
31 januari  Nena 
6 februari  Frank  
7 februari  Feline 
10 februari  Amber 
 
Prietpraat 
Juf: ‘Heb je een nieuwe jas?’ 
Silvan: ‘Nee, die heb ik al jaren!’ 
Juf: ‘Hoe lang dan al?’ 
Silvan: ‘Al wel 10 jaar!’ 
Juf: ‘En hoe oud ben je ook alweer?’ 
Silvan: ‘4, dat weet je toch!’ 
 
Gesprek in groep 4: 

‘God heeft ons gemaakt.’ 
‘Nee, hoor, de apen hebben ons gemaakt.’ 
‘Ja, en de oerknal heeft God gezonden.’ 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Kwink van de week 
- Geen vervanging 
- Ouderbijdrage en schoolreisjes 
- Activiteiten in de kerstvakantie  
- Agenda 

 
Kwink van de week  

Het zevende thema van Kwink waar we 

maandag 6 januari mee starten, is gericht op 

het helpen van elkaar (code help). In de 

onder-, midden- en bovenbouw is de Kwink 

van de week ‘Zie je het? Doe je iets?’ Het doel 

is dat kinderen zich bewust worden van hun 

eigen mogelijkheden om iets te doen bij een 

conflict of als ze zien dat een ander zich niet 

fijn voelt. De doelen van de lessen 6 t/m 10 

zijn vooral gericht op verdieping van de 

sociale en emotionele vaardigheden.  

Een van de vele voordelen van een LIO-stagiair met 

bloemenwinkel! 
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Geen vervanging 

Op dinsdag 10 en donderdag 11 december 

was er geen beschikbare vervanging voor 

groep 1/2/3. Dit hebben we opgelost door 

onze uitstekende LIO-stagiaire in te zetten 

voor de groep. Zij verzorgde de afgelopen 

maanden sowieso al veel lessen in groep 

1/2/3. Als een LIO (leraar in opleiding) voor de 

klas staat, doen we dat altijd met 

achterwacht. We hanteren daarbij een open-

deuren beleid, waarbij de schoolleider 

eindverantwoordelijk is.   

Op vrijdag 13 december was er geen 

beschikbare vervanging voor groep 7/8. Dit 

hebben we opgelost door de kinderen naar 

huis te sturen. Dit kon niet intern worden 

opgelost.  

Het probleem dat er geen vervanging kan 

worden gevonden, wordt steeds groter en is 

ook binnen ons schoolbestuur merkbaar op 

alle scholen. Er wordt hard gewerkt onder 

andere ten aanzien van personeelsbeleid om 

dit zo goed mogelijk op te vangen, zodat het 

onderwijs van de kinderen hier zo weinig 

mogelijk onder hoeft te lijden. Er wordt van 

verschillende kanten meegedacht over 

oplossingen (vakleerkracht kunst / 

handvaardigheid / techniek is bijvoorbeeld 

aangedragen), maar structurele oplossingen 

zijn moeilijk te vinden.  

In samenspraak met de MR hebben we 

afgelopen schooljaar een document opgesteld 

hoe om te gaan met vervanging en dan 

vooral, wanneer dit niet op een goede manier 

opgelost kan worden. Dit document moet met 

de invoering van de Parro app dit schooljaar 

worden herzien. Wanneer dit is gebeurd, zal 

het document worden meegestuurd met het 

Wierdenieuws, zodat iedereen weer op de 

hoogte is welke afspraken hierover zijn 

gemaakt. Zoals altijd staat de deur open voor 

vragen.  

Ouderbijdrage 

Met het Wierdenieuws van 3 oktober is het 

verzoek voor het betalen van de vrijwillige 

ouderbijdrage meegestuurd. Hier is door 

meer dan de helft van de ouders gehoor aan 

gegeven, waarvoor dank. Van deze bijdrage 

worden allerlei activiteiten bekostigd, zoals 

vieringen, voorleesontbijt, een cultureel 

uitstapje in de bovenbouw, wat lekkers / 

gezonds bij de sportdag etc. Zonder de 

bijdrage moet er op deze leuke dingen 

worden gekort. We willen daarom vragen, 

voor zover dit nog niet is gelukt, deze bijdrage 

over te maken naar de penningmeester van 

de OR. Zie andere bijlage voor dit verzoek. 

Het verzoek voor schoolreis volgt later in het 

jaar. Het verzoek voor de betaling van het 

schoolkamp van groep 7/8 volgt in januari. 

Hiervoor wordt een begroting gemaakt en 

deze begroting wordt door het aantal 

kinderen gedeeld. Het bedrag op het 

betaalverzoek is gebaseerd op die deelsom. 

Mocht betaling van dit betaalverzoek 

problematisch zijn, willen we vragen dit tijdig 

aan te geven bij de leerkracht of de 

schoolleider. Dan kunnen we met elkaar 

zoeken naar een goede oplossing.   

 



   
 

   
 

 

Activiteiten in de kerstvakantie 

De kinderen zijn twee weken vrij en dan is er 

vaak net wat meer ruimte om leuke dingen te 

doen. Ook dichtbij worden activiteiten voor 

kinderen georganiseerd deze vakantie. Hierbij 

een aantal op een rijtje gezet:  

Op vrijdagmiddag 20 december om 13.30 uur 

organiseert de jeugdsoos een kerstfilmmiddag 

(Puppy star Kerstmis, alle leeftijden), kosten 2 

euro (inclusief chocomel en popcorn). Trek je 

foute kersttrui en lekkere onesie aan en begin 

je vakantie goed!  

Op zaterdag 21 december om 14.00 uur 

organiseert de culturele commissie Adorp een 

theatervoorstelling van theatergenootschap 

‘De Twee Heeren’. Deze voorstelling heet 

‘Feest’ en is voor alle leeftijden. De 

voorstelling wordt gratis aangeboden door de 

CCA.  

Op zaterdag 4 januari om 14.00 uur (inloop 

13.30 uur) organiseert de culturele commissie 

Adorp/Sauwerd/Wetsinge in samenwerking 

met dorpshuis Ubbegaheem een filmmiddag 

met de film 100% Coco (alle leeftijden, maar 

vooral van 11 tot 16 jaar), kosten 2 euro.  

En dan is de tentoonstelling van Daan 

Roosegaarde (spelen met licht, zeer geschikt 

voor kinderen) nog te bezichtigen in het 

Groninger museum. 

https://www.groningermuseum.nl/kunst/tent

oonstellingen/daan-roosegaarde-presence  

 

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 16 januari  

Agenda 

19 december Kerstlunch 

19 december Kerstoptreden 

20 december Groep 5 t/m 8 ’s 
middags vrij 

21 december – 
5 januari 

Kerstvakantie 

22 januari Nationaal 
voorleesontbijt 

22 januari Overleg 
overblijfcommissie 

5 februari Studiedag, alle kinderen 
vrij 

6 februari Rapporten mee 

Week 7 Ouder (kind) gesprekken 

15-23 februari Voorjaarsvakantie 

Week 10 en 11 Projectweken drama 

14 maart NL doet 
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