
   
 

   
 

 

19 november 2020 

Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp  
Tel. 050 -3061261  
obsdewierde@lauwerseneems.nl 

www.obsdewierde.nl 

www.facebook.com/ikcadorp 

 

Wie is deze periode jarig? 
7 december   Renske 
17 december  Teun 
22 december  Daan 
24 december  Luïsa 
28 december  Janet 
2 januari  Dwayne 
6 januari  Isabel 
8 januari  Victor 
Een gezellige dag gewenst! 
 
In dit Wierdenieuws:  

- Voorleeskampioen. 
- Kwink 
- Viering Sint Maarten 
- Viering Sinterklaas  
- Viering Kerst 
- Expositie Adorper kerk 
- Vervolgonderzoek GGD groepen 2 en 

7 

- Gastles dichter Kasper Peters 
- Scholenmarkt via MS teams (herhaald 

bericht).  
- Agenda  

 

 
 
Voorleeskampioen 
Na een spannende wedstrijd met eerlijke 
verkiezingen (zonder ontslagen van 
topfunctionarissen) hebben we een nieuwe 
voorleeskampioen, namelijk: Jona!! Van harte 
gefeliciteerd. Goed gedaan, Jona. Bij de 
viering van Sint Maarten mocht je al het 
verhaal van Sint Maarten voordragen aan alle 
peuters en kinderen van school en je mag ons 
vertegenwoordigen in de regionale wedstrijd. 
Spannend! 
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Kwink 

We zijn inmiddels aan de tweede reeks van 

vijf lessen toegekomen. De afgelopen twee 

weken hebben de kinderen geoefend met het 

benoemen van hun eigen kwaliteiten. Deze en 

volgende week stappen we over van het 

benoemen van de eigen kwaliteiten naar het 

benoemen van de kwaliteiten van anderen. 

Eind november starten we met het leren 

omgaan met hun eigen boosheid 

(onderbouw) en ergernissen (midden- en 

bovenbouw) bij conflicten. In december is het 

lesdoel, dat kinderen rekening kunnen 

houden met anderen. Deze lessenreeks wordt 

afgesloten met aandacht voor het maken van 

goede keuzes bij het samenspelen. Specifiek is 

er dan ook aandacht voor het ‘sterk staan’ als 

vrienden vragen om een ‘foute’ keuze te 

maken. 

In de andere bijlage is een iets uitgebreidere 

beschrijving te vinden in ‘Kwink oudernieuws’. 

Ook is er vandaag op papier de koelkastposter 

meegegaan. Hierop staat een spel dat 

gespeeld kan worden, waarbij kwaliteiten van 

jezelf en de ander benoemd kunnen worden 

(zelf even dobbelsteen en pionnen 

toevoegen).    

Viering Sint Maarten 

Op 10 november heeft onze 

voorleeskampioen het verhaal van Sint 

Maarten voorgelezen voor de peuters en de 

kinderen van school. Daarnaast hebben alle 

kinderen elkaar de lampionnen kunnen laten 

zien en hebben we liedjes voor Sint Maarten 

geoefend. Mickey Mouse was door de peuters 

goed voorbereid en groep 123 zong mooi in 

het Gronings. Ook de midden- en bovenbouw 

kenden veel liedjes, waar we een fijn moment 

met de hele school hadden ter voorbereiding 

op het lopen op 11 november.  

 

 

Viering Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in het land. De kinderen 

hebben dan wel geen live intocht kunnen 

beleven, maar de Sinterklaas commissie heeft 

een fantastisch alternatief georganiseerd. 

Vanaf 15 november is iedere avond op 

www.adorp.com het Adorper 

Sinterklaasjournaal te volgen. Veel werk voor 

alle betrokkenen, maar dubbel en dwars de 

moeite waard. De kinderen (en wij) genieten 

net zo als de andere jaren van deze tijd van 

het jaar. Complimenten! 

Afgelopen dinsdag zijn in de groepen 4 t/m 8 

lootjes getrokken. Dit is geïntroduceerd met 

een brief van Sinterklaas waarin gevraagd 

wordt om Sinterklaas te helpen. Kinderen van 

groep 4 t/m 8 maken een surprise en een 

gedicht voor het kind van wie ze het lootje 

hebben getrokken. Deze surprises worden 

vrijdag 4 december aan elkaar gegeven. Ook 

mogen kinderen hun schoen zetten op school. 

Tijdsplanning: 

- Maandag 30 november: schoen 

meenemen. 

- Dinsdag 1 december: Sinterklaas is ’s 

nachts langs geweest.  

- Vrijdag 4 december: viering 

Sinterklaas. Groep 1 t/m 4 gaan 

gewoon tot 11.45 uur naar school. 

Voor groep 5 t/m 8 hanteren we een 

continurooster van 8.30 uur tot 14.00 

uur (wel zelf een broodje meenemen).  

http://www.adorp.com/


   
 

   
 

De opbrengsten van de sponsorloop 2019 waren nog 

niet allemaal uitgegeven. De helft van het geld gaat naar 

een theatervoorstelling op de laatste schooldag van dit 

schooljaar. Voor de andere helft mochten kinderen van 

groep 4 t/m 8 brieven schrijven aan de OR met ideeën. 

Hierbij de eerste lading aangekomen bij de OR.  

Viering Kerst 

On de huidige omstandigheden en binnen het 

protocol voor basisscholen is een kerstdiner 

niet goed te organiseren. Over de manier 

waarop we het wel goed kunnen vieren wordt 

dinsdag met de OR overlegd. Hierover meer 

informatie in het Wierdenieuws van 3 

december.  

Expositie Adorper kerk 

De expositie in de Adorper kerk is vanaf 

vandaag weer geopend. Voor wie nog niet kon 

komen kijken: tot woensdag 26 november heb 

je nog de tijd om te komen, daarna staan er 

drie weken gepland voor de ouders van de 

school in Sauwerd. Als er niemand is, kun je 

natuurlijk altijd binnenglippen         

Vervolgonderzoek GGD groepen 2 en 7 

Afgelopen donderdag 12 november is de 

doktersassistente van de GGD geweest voor 

de onderzoeken van de groepen 2 en 7. Er is 

voor een aantal kinderen een voorstel voor 

vervolgonderzoek gedaan. Daarvoor krijgen 

ouders thuis een oproep. Dit zal over 

ongeveer een half jaar zijn.  

He, te gek, een nieuw hek! Hartelijk dank, Martin en 

Frank (geïnspireerd door de gastles of oefenen voor 

Sinterklaas?).  

Gastles dichter Kasper Peters 

Vandaag was de eerste gastles van voormalig 

stadsdichter (van 2015 tot 2017 de zevende 

stadsdichter van Groningen) Kasper Peters. Na 

dinsdag heeft ieder kind van groep 4 t/m 8 als 

het goed is een eigen gedicht. Als kinderen 

willen, kunnen ze met dit gedicht meedoen 

aan de gedichtenwedstrijd van het poëzie 

paleis https://www.poeziepaleis.nl/ Dit sluit 

aan bij onze manier van werken met het 

taalonderwijs en kan kinderen enthousiast 

maken over deze mooie vorm van onze taal.  

Scholenmarkt via MS teams (herhaald 

bericht) 

De scholenmarkt in Martiniplaza voor de 

kinderen van groep 8 (en voor 

geïnteresseerden in groep 7) kan fysiek niet 

https://www.poeziepaleis.nl/


   
 

   
 

doorgaan wegens de Coronamaatregelen, 

maar er is een digitale vervanging 

georganiseerd. In de andere bijlagen zijn de 

flyers bijgevoegd over hoe deze scholenmarkt 

wordt georganiseerd en hoe je deze virtueel 

kunt bezoeken.  

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 3 december  

Agenda 

19 en 24 november Gastlessen 
voormalig 

stadsdichter Kasper 
Peters groep 4 t/m 8 

30 november Schoen mee naar 
school 

4 december Viering Sinterklaas 
op school, voor 
groep 5 t/m 8 
continurooster 8.30-
14.00 uur (zelf lunch 
mee) 

Week van 14 
december 

Alternatieve 
kerstviering 

17 december Gastles over 
zoogdieren Michel  
van Roon, Groninger 
landschap 

 

 


