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Wie is er in deze periode jarig?
1 mei
2 mei
7 mei
8 mei
15 mei

Danny
Teuntje
Julian
Monique
David

Je hebt een hele andere verjaardag (gehad)
dan andere jaren, maar we hopen allemaal
dat je een feestelijke dag hebt (gehad) met
fijne momenten samen, gezelligheid en een
lekker taartje!

Er staat weinig op de agenda. Een mooie tijd
met elkaar, een fijne afronding van dit
schooljaar en zoveel mogelijk bagage voor de
periode na de zomervakantie is ons grootste
doel. Daar zullen we ons hard voor inzetten.
Geef ook aan wat jullie nodig hebben om dit
proces zo goed mogelijk met elkaar door te
komen.
Er werd al aangegeven, dat wat foto’s van in
de school welkom zouden zijn. Daar geven we
graag gehoor aan en is het grootste deel van
dit Wierdenieuws mee gevuld (zie onder).
We zijn blij dat we deze week weer in levende
lijve mochten werken met alle kinderen.
Terug naar de kern is: het contact met de
kinderen, kinderen stimuleren om goede
sociale relaties te onderhouden, emotioneel
in balans zijn, een effectieve taakwerkhouding ontwikkelen, feedback kunnen
geven en ontvangen, reflectief vermogen
ontwikkelen en uiteraard de
onderwijsinhoudelijke zaken als rekenen, taal,
logisch en creatief denken, analyseren, wereld
oriënterende vakken, kunstzinnige vakken,
gymnastiek etc (een grote kern eigenlijk).
Ondertussen zijn we op onderzoek uit naar
een nieuwe manier van werken met
wereldoriëntatie, waar we in september mee
willen starten en werken we aan een nieuw
rapport / portfolio. Al met al mooie zaken om
aan te werken als onderwijsteam.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 28 mei
Agenda
11 mei
20 mei
2 juni

Start na de
meivakantie
MR vergadering
Schoolfotograaf ???

WANDSLINGER: FIJN DAT JE ER WEER BENT!

GROEP 2: MOOIE VERHALEN EN TEKENINGEN

GROEP 1 (EN NOODOPVANG): IN DE KRING

GROEP 2: LEKKER SAMEN PUZZELEN
GROEP 2: WERKEN AAN DE KRALENPLANK

JUSTIN VINDT SALAMANDER OP
NATUURSPEELPLAATS

GROEP 4 EN 5: CORONAPROOF INGERICHT

GROEP 2: VERTIFIX DIEREN BOUWEN

GROEP 6 (EN 5 MET NIEUWSBEGRIP): IN HET
EXTRA LOKAAL MET MEESTER BAS

LEERPLEIN NIEUWE STIJL

GROEP 4/5: WANDTEKENING WELKOM TERUG

GROEP 4/5: WANDTEKENING WELKOM TERUG

GROEP 7/8: CORONA OPSTELLING (ALLEEN 8
OP DEZE FOTO)

GROEP 7/8: OPDRACHT JUF TABITHA NAAR
AANLEIDING VAN KUBISME

DE (MOND)MASKERS VAN GROEP 7/8!!

