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In de week van 3 februari beginnen we met
het thema ‘Vriendschap’. Het gaat onder
andere over wat vriendschap inhoudt en hoe
je elkaar binnen een vriendschap ruimte kunt
geven. De Kwink van de week voor de
onderbouw is daarbij: ‘Doe als een vriend’.
Voor de midden- en bovenbouw is de kwink
‘Vriendschap: geef elkaar de ruimte’.
Vriendschappen zijn belangrijk voor kinderen.
Vrienden hebben steun aan elkaar. Goede
vriendschappen werken positief door in de
groep en zorgen voor rust. Daarbij is het
belangrijk voor de groepssfeer en de
veiligheid dat vrienden elkaar niet claimen in
hun relatie. Kinderen die weten hoe
vriendschappen van invloed zijn op de
dynamiek binnen de groep, geven elkaar
binnen hun vriendschappen voldoende ruimte
en dragen bij aan een prettig en veilig klimaat.
Schaakles in groep 4/5
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Net als voorgaande twee jaren komt Wim
Krijnen uit Sauwerd weer een serie
schaaklessen verzorgen om de
basisbeginselen van en het enthousiasme
voor de sport bij kinderen over te brengen. Dit
jaar is het zes keer op de maandagmiddag
onder schooltijd en het start op maandag 10
februari. De lessen zijn zoals voorgaande
jaren voor groep 4 en 5. Mochten kinderen zo
enthousiast worden, dat zij met schaken
verder willen, is er in ieder geval in Sauwerd
een groepje dat dit doet. Wim kan hierover
meer toelichten, mocht dit nodig zijn.
Op zaterdag 29 februari is er een
schaaktoernooi voor teams van basisscholen.
Zie ook de andere bijlage voor de flyer voor
dit toernooi.

Met trots presenteren wij…

Verjaardag juf Marloes

Naar aanleiding van het thema ‘Aarde in het
heelal’ hebben de kinderen van groep 7/8 de
prachtigste creaties gemaakt. De eisen waren:
je gebruikt tien begrippen (1), de volgorde,
kleur en samenstelling van de planeten is
duidelijk (2), je onderzoeksvraag is duidelijk
(3), ten aanzien van je creatie kies je uit
powerpoint, kijkdoos , spel of etalage (4), er
wordt een tijdpad geschreven en gevolgd (5),
je werkt samen (6), je start iedere les met
afspraken over wie doet wat en wat heb je
nodig (7) en iedereen bekijkt het filmpje van
Eise Eisinga (8). Onder goede begeleiding en
een enorme inzet van de kinderen van groep
7/8 zijn er prachtige stukken gecreëerd. Nog
even te zien in ons eigen ‘Wierdemuseum’.
Hierbij en verderop in dit Wierdenieuws alvast
wat foto’s.

Vrijdag 14 februari wordt juf Marloes voor de
vierde keer 39! Dat moet gevierd worden met
een Valentijns-verjaardagsfeestje. Dit feestje
is op de ochtend voor groep 4/5/6. Kinderen
hoeven geen eten en drinken mee te nemen
die ochtend. Als kinderen van groep 5/6 naar
de overblijf gaan, moeten zij hiervoor wel
eten en drinken meenemen. ’s Middags gaat
groep 5/6 gewoon naar school.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ellen Meijers. Ik ga vanaf
woensdag 12 februari stage lopen in groep
1/2/3. Ik ben tweedejaars student van de
Verkorte Pabo aan Hanze Hogeschool in
Groningen. Voorafgaand
aan deze studie heb ik
Media en Entertainment
Management gestudeerd
en gewerkt in de
marketingcommunicatie. In
2018 heb ik gekozen om het
toch over een andere boeg
te gooien en leerkracht te willen worden. Tot
nu toe ben ik blij met deze beslissing! Naast
mijn passie voor onderwijs, houd ik van sport,
dans en natuur. Ik zal elke woensdag en
donderdag aanwezig zijn in groep 1/2/3. Ik
kijk er naar uit om samen met de groep veel
te leren, maar ook veel plezier te maken.

Benefiet voor Australië
Op woensdag 26 februari van 16.00-17.00
(tijd moet nog definitief worden bevestigd)
organiseert de bso een benefiet voor de
vreselijke bosbranden in Australië. Dit is een
onderwerp dat kinderen bezighoudt. De
precieze invulling van deze benefietactie volgt
later. Een deel van de kinderen op school
maakt een presentje, dat gekocht kan
worden. Vooral op de bso worden veel
activiteiten georganiseerd en dingen gemaakt,
die uiteindelijk geld op moeten leveren voor
de mensen die lijden in Australië. Mooi,
medemenselijk initiatief van kinderen en bso.
Moestuin
Met het nieuwe seizoen voor de deur staat de
moestuincommissie weer in de startblokken.
De zadenbakken met plantschema’s zijn bijna
klaar en de planningen worden weer
geschreven. Met NL doet gaan we weer aan
de slag, zowel binnen als buiten en kunnen we
weer wat meters maken met hopelijk veel
handen. Om de moestuin goed te laten slagen
en kinderen hier zoveel mogelijk van te laten
profiteren, zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Dit kan zijn door met een groepje kinderen te
werken in de moestuin of door een stukje
onderhoud zonder kinderen. Op de
donderdagmiddag en de vrijdagmiddag willen
we graag dat een vrijwilliger met groepjes van
4 kinderen in de moestuin aan het werk gaat.
Als dit lastige dagen zijn en je wilt wel graag
iets doen voor de moestuin, dan kan dit op
ieder ander moment in de vorm van
onderhoud.

NL doet
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is het
weer zover: NL doet. Deze keer willen we
graag op vrijdagmiddag 13 maart van 11.45
tot 16.00 uur aan het werk. We kunnen alle
handen goed gebruiken voor het verven van
het leerplein, startklaar maken van de
moestuin, bonenstokken opnieuw planten,
magazijnen schoonmaken etc. Als het lukt om
een deel van de middag aan te sluiten: alle
hulp is welkom! Voor broodjes wordt tussen
de middag gezorgd.

Werkgroep Veilig Oversteken spreekt met
gedeputeerde van de provincie
Aanstaande vrijdag spreekt de werkgroep
Veilig Oversteken samen met dorpsbelangen
met de gedeputeerde van de provincie. De
aanleiding is de aanleg van de nieuwe
Provinciale weg. De insteek van de werkgroep
is (zoals de naam al doet vermoeden) een
veilige oversteek voor de kinderen. Er komen
meer punten aan bod tijdens dit overleg. Er
zijn veel punten beschreven door
dorpsbelangen en de werkgroep. Mochten er
nog punten zijn (waar de werkgroep wellicht
niet aan heeft gedacht) of mochten er nog
niet gemelde incidenten zijn, kan dit nog
worden gemeld bij een van de
werkgroepleden (Chiel van Veen, Floris Knot,
Edwin van der Zee of ondergetekende).

5 februari

6 februari
10 februari

11, 12, 13 februari
12 februari
13 februari

14 februari

15-23 februari
26 februari
Week 10 en 11

Flyer doemiddag AOC terra
In een andere bijlage is de uitnodiging voor de
doemiddag van het AOC terra in Winsum
toegevoegd. Dit valt deze keer gunstig,
namelijk op de studiedag van 5 februari. Let
op: opgave voor 31 januari.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 13 februari
Agenda
3 februari

5 februari

Laatste stagedag
meester Jelmar in
groep 4/5/6
Studiedag; alle
kinderen vrij.

13 maart
7 april
8 april

10 april
13 april
15 en 16 april
17 april

Voorleeskampioen
Amber naar
voorrondes in
Winsum
Rapporten mee
Start schaaklessen
groep 4/5 (serie van
6 lessen)
Ouder (kind)
gesprekken
Start LIO stage juf
Ellen in groep 1/2/3
Start LIO stage
meester Jelmar in
groep 7/8
Verjaardag juf
Marloes (’s
ochtends)
voorjaarsvakantie
Overleg
overblijfcommissie
Projectweken
dramatische
vorming
NL doet
buitenlesdag
Gastles meneer
Veldman groep 7/8
over WOII in Adorp
Goede vrijdag
Paasmaandag
Centrale eindtoets
groep 8
Koningsspelen

