Prietpraat
Naar aanleiding van het thema van de
Kinderboekenweek ‘En toen?’ over
geschiedenis.
Juf: ‘Maar vroeger waren er geen telefoons.’
Daan: ‘Hoe moesten ze elkaar dan bellen?’
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Wie is deze periode jarig?
3 oktober
Nout
6 oktober
Luuk
10 oktober
Justin
20 oktober
Yara
24 oktober
Stef
6 november
Marit
8 november
Felix C.
Een gezellige dag gewenst!

In dit Wierdenieuws:
- Da Vinci
- Kwink
- Dank voor jullie inzet!
- Ventilatierapport
- Opname schoolkoor bij opening
expositie Wetsinger kerkje
- Agenda
Da Vinci
In de onderbouw hebben we de afgelopen
twee weken aan het thema ‘En toen?’ van de
Kinderboekenweek 2020 gewerkt. Na de
herfstvakantie gaan we weer verder met het
thema ‘herfst’ van Da Vinci. Hierin zal
aandacht zijn voor bomen, bladeren,
vruchten, zaden, bos en natuurlijk de feesten
Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Welk
onderwerp wanneer aan bod komt, is de
komende tijd te lezen in het Wierdenieuws of
via de Parro app.
In de middenbouw wordt het thema ‘Wie ben
ik?’ in de dagen na de herfstvakantie
afgerond. Daarna wordt het thema ‘Samen op
de wereld’ opgestart. Hierin is aandacht voor
onze planeet, hoe je er als mens opkomt,
dieren, techniek en natuurlijk worden de
feesten van het najaar erin opgenomen.
Welke onderwerp specifiek aan de orde is,
wordt vermeld in het Wierdenieuws.
De bovenbouw werkt na de herfstvakantie
nog ongeveer 6 weken aan het thema
‘Egyptenaren’. Deze week zijn ze in Afrika
belandt. De onderwerpen waaraan de
kinderen werken zijn divers, maar hebben op
dit moment vooral te maken met Afrika toen
en nu (cultuur, natuur), slavernij, Nelson
Mandela. Deze week werken kinderen in een
groepje aan een muurkrant of poster over een
land van Afrika dat ze als groepje hebben
gekregen. Op de het werk komt
uiteenlopende informatie over ‘hun’ land.
Vrijdag wordt het werk van ieder groepje
gepresenteerd voor de klas.

Op www.davincivoorthuis.nl wordt ieder
thema met de doelen beschreven. De
vetgedrukte thema’s hierboven zijn dus de
thema’s die op deze website kunnen worden
aangeklikt. Hier zijn tips voor thuis te vinden
(boeken en activiteiten bijvoorbeeld).
Kwink
De Kwink die na de vakantie twee weken lang
wordt aangeboden staat in het thema van
‘kiezen’. Kwinken van de week:
- Onderbouw: Kies maar zelf!
- Midden- en bovenbouw: Gebruik de
keuzecheck.

Dank voor jullie inzet!
Dank voor alle inzet tijdens Burendag, wat is
er weer veel gebeurd! Er worden ook nog een
aantal klussen later uitgevoerd door andere
ouders, heel fijn! Zo houden we het gebouw
en de natuurspeelplaats de fijne plek die het
voor de kinderen is.

De rest van het foto’s onderaan dit Wierdenieuws

Ventilatierapport
In de andere bijlage vindt u een brief met een
beschrijving van de uitkomsten van het
onderzoek naar hoe het gesteld is met de
ventilatiemogelijkheden en de gezondheid
van de lucht in ons schoolgebouw.
Opname schoolkoor bij opening expositie
Wetsinger kerkje
Op donderdag 22 oktober om 13.30 uur is de
opening van onze expositie in het Wetsinger
kerkje. Alle kinderen hebben gewerkt aan een
3D kunstwerk in het thema ’75 jaar vrijheid’.
Het uitgangspunt was de ‘Guernica’ van
Picasso (tegenstellingen: oorlog/ vrede,
vrijheid/ niet je mening mogen geven) en voor
de jongere kinderen was het thema met name
‘vrijheid’. Dit 3D kunstwerk wordt
klaargemaakt voor de expositie door juf
Tabitha en in het kerkje in Wetsinge wordt de
expositie ingericht door Kirsten, Jolanda en
Benjamin. Ook de kinderen van De Meander
in Sauwerd maken een kunstwerk, zij werken
in 2D en samen zullen de kunstwerken de
expositie vormen.
De openingshandeling wordt verricht door
niemand minder dan onze burgemeester
Henk Jan Bolding ɣ samen met de kinderen.
Voor deze opening hebben wij onder leiding
van juf Dorie als schoolkoor geoefend met het
liedje ‘vrij’. Omdat er een herfstvakantie
tussen zit (we oefenen dinsdag 20 oktober
voor de laatste keer voor het optreden in de
kerk op 22 oktober), willen we vragen of jullie
thuis in de herfstvakantie nog eens willen
oefenen met het lied. Dit is te vinden op
YouTube met de zoektermen ‘vrij, 123ZING’
https://www.youtube.com/watch?v=x8ym5D
WrXH4
Ouders kunnen helaas niet bij het optreden
aanwezig zijn in verband met alle
maatregelen rondom COVID-19. Daarom
zorgen we dat het optreden wordt gefilmd.
De bedoeling is dat dit filmpje via een
besloten link op YouTube wordt aangeboden
aan alle ouders via de mail. De ouders die
geen toestemming hebben gegeven voor het
vertonen van beeldmateriaal op sociale media
worden via de mail benaderd of dit via een
besloten link wel mag. Er wordt dan óf via de

mail toestemming gegeven voor deze opname
óf we spreken met elkaar af hoe deze
kinderen wel onderdeel van het koor kunnen
zijn, maar niet opgenomen worden met de
camera.

Boekenmarkt 30 september, als opening van de
Kinderboekeweek 2020.

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 22 oktober

Agenda
10 oktober – 18
oktober
20 oktober
22 oktober

Eerste week
november

10 november

11 november
4 december

Herfstvakantie
(ouders bouwen
expositie op)
MR vergadering
13.30 opening
expositie Wetsinger
kerk
Zakelijke
ouderavond (kijken
hoe we dit
organiseren binnen
de maatregelen)
Zingen met de
peuters voor Sint
Maarten
Sint Maarten
Viering Sinterklaas
op school

Fotoverslag Burendag 2020

Foto’s juf TINA 50 jaar

Fotoverslag tutorlezen in de
Kinderboekenweek 2020

