
   
 

   
 

 

20 augustus 2020 

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? 

23 Augustus  Ruben A 
25 Augustus  Fenna 
29 Augustus  Norah 
2 September   Sam 
5 September  Cas 
9 September  Lars 
9 September  Felix S 
15 September  Zonne 
17 September   Wout 
27 September  Jente 
 
Een gezellige dag gewenst! 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Eigen koptelefoon 
- Babynieuws  
- Start met Da Vinci 
- Babyfoto mee voor kinderen uit groep 

456. 

- Vieren van verjaardagen.  
- Bericht van GGD Groningen voor 

ouders van kinderen in het 
basisonderwijs.  

- GVO en LEVO.  
- Agenda  

 
Eigen koptelefoon 
De kinderen van groep 3 hebben een eigen 
computer toegewezen gekregen, die ze delen 
met een klasgenoot. Hiervoor mogen ze een 
eigen koptelefoon meenemen. Als dit niet 
mogelijk is, zijn er ook koptelefoons op 
school. Deze vinden de meeste kinderen 
minder fijn, omdat deze ‘plat’ op de oren 
liggen. Meestal vinden kinderen het prettig 
dat het gedeelte voor de oren zacht is 
omsloten met een kussentje. We vragen 
daarom om zelf met je kind een koptelefoon 
voor op school uit te zoeken.  
In de middenbouw zijn voldoende 
koptelefoons, maar ook hier geldt: willen 
kinderen een eigen koptelefoon die fijner 
werkt, dan mag deze worden meegenomen.  
 
Babynieuws 
Op maandag 10 
augustus is Matz 
geboren, zoon van 
juf Annemiek. We 
wensen het hele 
gezin alle geluk en 
gezondheid. 
Moeder en kind 
maken het heel 
goed! Juf Annemiek 
neemt aansluitend 
op haar zwangerschaps- en bevallingsverlof 
haar ouderschapsverlof op. Dit betekent dat 
meester Ewart het hele schooljaar bij ons is 
voor de gymnastieklessen op maandagmiddag 
voor groep 3 t/m 8.  
 
Start met Da Vinci 

Dit jaar starten we met een nieuwe methode 
voor wereld oriëntatie. Deze methode heet 
Da Vinci en is voor de hele school. Bij Da Vinci 
staat verwondering centraal. We werken 
vanaf nu in thema’s van gemiddeld 8/9 
weken. We laten het taalonderwijs hier waar 
mogelijk op aansluiten. Hierbij kun je 
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bijvoorbeeld het schrijven van teksten aan 
laten sluiten op het thema waar je op dat 
moment aan werkt. De eerste onderwijsweek 
hebben we gepland voor: 

- Sociaal emotionele vorming en 
groepsvorming.  

- Het ontdekken van de nieuwe 
materialen in de nieuwe groep en het 
maken van afspraken (hoe heurt het 
eigenlijk?). 

- Het ophalen van de 
automatiseringsvaardigheden en 
herhalen van de lesstof (snel sommen 
maken, herhalen van spellingsregels, 
letterkennis etc.).  

Na de eerste onderwijsweek gaan we starten 
met Da Vinci. Binnen het thema worden altijd 
koppelingen gemaakt naar planten en dieren 
(biologie), topografie en kennis van landen / 
grondsoorten etc (aardrijkskunde) en de 
geschiedenis. Ook komen filosofische 
vraagstukken vaak aan de orde en zijn er 
raakvlakken met levensbeschouwelijke 
aspecten. Waar mogelijk wordt taal (en 
rekenen) gekoppeld aan het thema, maar 
hiervoor blijven de gebruikelijke werkwijzen 
gehanteerd. De thema’s waarmee we gaan 
starten: 

- Groep 1/2/3: zomer; het jaar / de 
seizoenen / je verjaardag (week 1) en 
de daarop volgende weken vissen, 
zeesterren, water en schelpen.  

- Groep 4/5/6: wie ben ik; ik en de tijd 
(week 1)  en de daarop volgende 
weken het begin, mijn lijf, ziek en 
gezond, mens en kleding, dieren en 
hun vacht, bomen en vruchten, 
tekentest.  

- Groep 7/8:  Egyptenaren; piramides 
(week 1) en de daarop volgende 
weken Goden (in Egypte), de dood (en 
de Egyptenaren), mummies, 
hiëroglyfen, het dagelijks leven in 
Afrika (toen en nu), de Nijl, de 
krokodil, dijken en terpen, 
woestijnklimaat, papyrus, de 
Prehistorie en het thema eindigt met 
een ‘overhoring’ (wat is er blijven 
hangen van alle informatie.  

In de midden- en bovenbouw wordt er ook 
toegewerkt naar een eigen onderzoek / 

vraagstuk gedurende de weken dat er aan het 
hoofdthema (bijvoorbeeld Egyptenaren) 
wordt gewerkt. Het eerste jaar is uitzoeken en 
kijken wat goed bij de kinderen past. 
Uitgangspunt is het enthousiasme van de 
kinderen en daarbij aanhaken om de 
basiskennis die ze nodig hebben voor hun 
verdere leven zo goed mogelijk te laten 
beklijven.  
Wij hebben zin om op deze manier te gaan 
werken en waar mogelijk is het fijn als er van 
huis uit mee wordt gedacht. Kinderen kunnen 
materialen meenemen. Denk bij het thema 
schelpen bijvoorbeeld aan de stenen- en 
schelpenverzameling van je kind. Het thema 
waaraan gewerkt wordt zal op verschillende 
manieren worden vermeld (via de kinderen, 
via de Parro app en/of via het Wierdenieuws).   
Voor meer achtergrond informatie, kijk op: 
https://www.davinciacademie.nl/onderwijsbe
weging/ouders/ 
 
Babyfoto mee voor de kinderen van groep 
456 
Voor de eerste les van het thema ‘Wie ben 
ik?’ in groep 456 genaamd ‘Ik en de tijd’ 
vragen we of alle kinderen van groep 456 een 
babyfoto meenemen. Zij maken een tijdlijn 
van hun leven. We hebben nog kleine versies 
van de schoolfotograaf (juni dit jaar), dus een 
recente foto is niet nodig. Voor de babyfoto 
geldt: niet groter dan 10 bij 15 cm. Als de foto 
verknipt en bewerkt mag worden, kan deze 
maandag mee worden genomen. Als we er 
een kopie van moeten maken (waarmee dan 
gewerkt moet worden), graag vrijdag 
meegeven. Dan kan juf Marloes er voor 
maandagochtend een kopietje van maken.  
 
Vieren van verjaardagen 
Er is in de protocollen rondom de 
maatregelen voor COVID-19 nog niet iets 
gewijzigd over het delen van voedsel, daarom 
gaan we het als volgt doen met de 
verjaardagen de komende tijd. Kinderen die 
het leuk vinden om hun verjaardag te vieren 
op school mogen een verpakte traktatie 
meenemen (iets te eten of een cadeautje). 
Zingen doen we wel, want dit doen we met 
muziek ook, maar dan wat minder uitbundig 
(ook fijn voor de volwassen oren in de 
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school     ). Als er nog vragen zijn, zijn de 
kinderen natuurlijk altijd vrij deze aan de juf 
te stellen.  
 

 
Groep 3 voor het eerst in een ‘echt groep 3’ werkboek 
(blokboek rekenen) 

 
Bericht van GGD Groningen voor ouders van 
kinderen in het basisonderwijs 
Ieder jaar wordt in groep 2 en groep 7 
onderzoek gedaan door de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD 
Groningen, waarbij de GGD de kinderen onder 
andere weegt en meet en zij ouders vraagt 
om een vragenlijst over hun kind in te vullen. 
 
De onderzoeken die door de coronacrisis in 
het afgelopen schooljaar (2019-2020) niet 
konden doorgaan, worden dit schooljaar niet 
ingehaald. Wel is het mogelijk om 
een afspraak te maken met de JGZ van GGD 
Groningen. Bijvoorbeeld om uw kind te laten 
wegen/meten, voor een visus/gehoortest 
en/of om informatie of advies te vragen over 
de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. 
GGD Groningen is van plan de onderzoeken in 
groep 2 en 7 weer op te starten, 
vanzelfsprekend gaat dat in overleg met de 
school. 
 
Vaccinatie 9-jarigen 
De vaccinaties voor kinderen in de leeftijd 
rond 9 jaar zijn dit jaar vanwege de 

coronacrisis ook uitgesteld. Hebt u een kind in 
deze leeftijd, dan krijgt u dit schooljaar een 
oproep voor de vaccinaties van het RIVM. 
 
Contact 
De Jeugdgezondheidszorg blijft altijd 
bereikbaar voor vragen rondom opvoeden en 
opgroeien van uw kind. Kijk voor meer 
informatie en onze contactgegevens op onze 
website: https://ggd.groningen.nl/kind-en-
opvoeding/ 
 
GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) en 
LEVO 
Juf Trix verzorgt bij ons in de onderbouw LEVO 
lessen. Dit zijn levebeschouwelijke lessen, 
waarin zij naadloos aansluit op onze lessen 
van Kwink voor sociaal emotionele 
ontwikkeling. Helaas heeft juf Trix op dit 
moment zoveel lichamelijke klachten, dat 
werken in ieder geval tot de herfstvakantie 
niet mogelijk is. Allereerst: veel sterkte, juf 
Trix! Dit betekent voor de kinderen in eerste 
instantie dat de lessen komen te vervallen. 
We kijken nog of vervanging wenselijk is voor 
deze periode.  
 
Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 3 september  

Agenda 

17 augustus Eerste schooldag 
schooljaar 2020-
2021 

11 september American Party 
(naar alle 
waarschijnlijkheid 
kan deze met de 
Corona maatregelen 
niet doorgaan) 

26 september  Burendag; andere 
invulling wegens 
Corona maatregelen 

https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/
https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/


   
 

   
 

 


