Kwink van de week

16 januari 2020
Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp
Tel. 050 -3061261
obsdewierde@lauwerseneems.nl
www.obsdewierde.nl
www.facebook.com/ikcadorp

In de week van 20 januari beginnen we met
het zevende thema van Kwink. Dit thema
hebben we al eerder behandeld. Hier wordt
nu dieper op ingegaan en geeft kinderen
goede tools in het dagelijks leven op school.
Het gaat over het oplossen van een ruzie en
de kwink van de week voor de onderbouw is
daarbij: ‘Steek over als je ruzie hebt.’ Voor de
midden- en bovenbouw is het : ‘Conflict? Los
het samen op.’ De oversteektechniek heeft als
doel om in de schoenen van de ander te gaan
staan. Dit kan heel letterlijk met oefeningen,
het gaat er uiteindelijk om dat kinderen vanuit
de ander kunnen kijken naar het conflict.
Er is vanuit Kwink een oudermagazine uit te
geven. Hierin is allerlei achtergrondinformatie
te vinden over de thema’s en de aanpak op
school. Deze is online te lezen via
https://www.kwinkopschool.nl/kwinkactueel/oudermagazine/
Voorleesontbijt

Wie is er in deze periode jarig?
6 januari
8 januari
31 januari
31 januari
6 februari
7 februari
10 februari

Isabel
Victor
Marre
Nena
Frank
Feline
Amber
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Woensdag 22 januari doen we mee met het
nationale voorleesontbijt.
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/ In
samenwerking met de ouderraad hebben we
gekozen voor het voorlezen door opa’s en
oma’s. De oma van Fenna en Liam en de opa
van Nena en Jonne komen in de onder- en
middenbouw. Nog een lieve oma uit
Zuidwolde komt in de bovenbouw.
Uitgangspunt voor groep 1/2/3 is het
prentenboek ‘Moppereend’ (prentenboek van
het jaar 2020). Voor de midden- en
bovenbouw wilden we hierop aansluiten en
dierenverhalen (zoals bijvoorbeeld van Toon
Tellegen) als uitgangspunt nemen. Kinderen
mogen daarom bijvoorbeeld in een dieren
onesie op school komen. Eerdere jaren deden
ook wel in pyjama. Dit is in verband met het
huidige seizoen voor de hele dag niet
helemaal geschikt. Kinderen die geen

dierenonesie hebben, maar wel een
dierenpyjama, kunnen ook hun eigen kleren
meenemen, zodat ze wel fatsoenlijk buiten
kunnen spelen als het voorleesontbijt is
afgelopen. De OR verzorgt bij het
voorleesontbijt voor een gezond hapje. Dit is
geen vervanging voor het normale ontbijt,
maar extra.
Janna Hulshof, waar wij mee samenwerken
vanuit biblionet, komt donderdag 30 januari
voor de peuters het boek ‘Moppereend’
voorlezen en uitbeelden. Groep 1 (en 2
misschien) zal hierbij aansluiten.
Even voorstellen
Beste
ouders/verzorgers,
Mijn naam is Bas
Carels en ik zit in het
vierde jaar van de
opleiding tot leraar
basisonderwijs
(pabo). Tijdens dit laatste jaar van de
opleiding loop ik mijn eindstage in groep 4, 5
en 6 van IKC de Wierde. Na de kerstvakantie
ben ik al aanwezig op dinsdag en woensdag
om onder andere met mijn onderzoek aan de
slag te gaan. Mijn eindstage begint op 3
februari en duurt tot de zomervakantie en
gedurende deze stage ben ik aanwezig op
maandag, dinsdag en woensdag. De bedoeling
is dat ik in de eerste 4 tot 6 weken mee draai
met de groep waarin ik ook al een aantal
lessen verzorg voor de kinderen en dat ik na
deze beginperiode de taken van Marloes voor
een deel over ga nemen. Marloes begeleidt
mij tijdens mijn stage. Als je nog iets wilt
vragen over mijn stage of je wilt even
kennismaken, kom dan gerust langs! Het
schooljaar is al in volle gang. Ik heb er
ontzettend veel zin in!
Met vriendelijke groet, Bas

Staking in het onderwijs
De vakbonden hebben leerkrachten in het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
speciaal onderwijs opgeroepen om donderdag
30 en vrijdag 31 januari het werk neer te
leggen. Er is een aantal financiële
toezeggingen gedaan, maar deze zijn nog niet
voldoende om de grote tekorten op te lossen
en erger te voorkomen. We zien als team de
nood en delen de grote zorgen. Morgen (17
januari) nemen we als team een beslissing of
op onze school het werk ook wordt
neergelegd.

Nieuwe muziekinstrumenten
In maart 2019 hebben de kinderen
hardgelopen tijdens de sponsorloop. Het doel
van deze sponsorloop was een flinke impuls te
geven aan het muziekonderwijs. Het heeft
even geduurd, maar inmiddels is een eerste
grote stap gezet, die goed aansluit op wat we
allemaal al deden met de muzieksubsidie. We
hebben voor 1000 euro muziekinstrumenten
aangeschaft, die goed aansluiten bij de
muzieklessen van juf Dorie en die goed passen
bij het gebruik door leerkrachten zonder
muzikale opleiding. Zo zijn er al eerder boom
whackers aangeschaft. De tafelbellen en
klankstaven die er nu bij zijn gekomen,
hebben de tonen in dezelfde kleuren. Op die
manier kunnen kinderen heel makkelijk en
overzichtelijk meespelen tijdens de
muzieklessen. Daarnaast zijn er twee cajons
aangeschaft, die kinderen een toegankelijke
manier bieden om ritmes mee te spelen.
Daarnaast zijn er nog muziekinstrumenten
aangeschaft met leuke geluidseffecten, die op
verschillende manieren zijn ingezet.
Na de kerstvakantie is juf Dorie weer
begonnen na haar zwangerschapsverlof met
haar muzieklessen. Welkom terug! Zij heeft
tijdens de eerste les de nieuwe
muziekinstrumenten geïntroduceerd.
Kinderen en ICT: de Augmented Groningen
App voor het hele gezin
Over Augmented Reality is al vaker
geschreven: een virtuele laag wordt over de
werkelijkheid gelegd en daardoor “
versmelten” de echte en de virtuele wereld.
Wilt u op een unieke ontdekkingsreis door
Groningen? Op locatie met het gezin ervaren
hoe het er vroeger uitzag? Download dan de
Augmented Groningen App uit de Google of
App store en breng de geschiedenis van
Groningen weer tot leven. Op de volgende
locaties vindt u de Augmented Groningen

punten: Borg Ewsum, Oterdum,
Mankemaborg, Fraeylemaborg, Punt van
Reide, Appingedam, Ezinge, Ten Boer en
Zoutkamp. Eenmaal op locatie stuurt de app u
naar de juiste plek, informatiepaaltjes helpen
u daarbij. In de app krijgt u een uitgebreide
instructie over hoe de app werkt, kunt u de
verhalen downloaden, een AR demonstratie
met Beetke van Rasquert krijgen, een kaart
met alle locaties. Kortom: start uw beleving
en laat de historie tot leven komen!
Redactie: L&E ICT
Mede namens het team,

Agenda
22 januari
22 januari

30 januari

5 februari
5 februari

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 30 januari

6 februari
Week 7
15-23 februari
Week 10 en 11

13/14 maart

Nationaal
voorleesontbijt
Overleg
overblijfcommissie >
uitgesteld naar 26
februari.
14.45 herhaling
voorleesontbijt
vanuit biblionet
voor peuters en
groep 1.
Studiedag; alle
kinderen vrij.
Voorleeskampioen
Amber naar
voorrondes in
Winsum
Rapporten mee
Ouder (kind)
gesprekken
voorjaarsrvakantie
Projectweken
dramatische
vorming
NL doet

