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Wie is deze periode jarig?
6 november
Marit
8 november
Felix C.
7 december
Renske
22 december
Daan
28 december
Janet
Een gezellige dag gewenst!
In dit Wierdenieuws:
- Zakelijke ouderavond
- Speelgoedinzameling kan niet
doorgaan, alternatief
- Lampion en Sint Maarten

Austins butterfly
Expositie Adorper kerk
GGD onderzoek groepen 2 en 7
Gastles dichter Kasper Peters
Scholenmarkt via MS teams
Agenda

Zakelijke ouderavond
Gisteravond vond de jaarlijkse zakelijke
ouderavond plaats via MS teams. Ouders van
13 van de 33 gezinnen waren aanwezig en dit
zorgde voor een brede input. De stukken van
het afgelopen schooljaar zijn allemaal
vastgesteld. De financiën zijn besproken en
goedgekeurd waarbij de gelegenheid tot
vragen stellen was. Er wordt nog even de tijd
genomen voor eventuele aanpassingen in het
overblijfreglement. Er is een aantal ouders dat
na dit schooljaar geen kinderen meer zal
hebben op deze school. De meerderheid van
de taken is overgedragen per augustus 2021
of wordt via de OR geagendeerd. De taken
waar nog een ouder voor nodig is:
- Penningmeester van de overblijf
(waarmee je automatisch lid bent van
de overblijfcommissie). Dit houdt in
dat je 2x per jaar een overleg hebt
met de overblijfcommissie, dat de
bankrekening van overblijf beheerd
wordt en eens per twee maanden de
facturen van overblijf naar ouders
worden verstuurd. Is dit iets voor jou?
Meld je aan bij Elske, Floris, Tina,
Saskia of Floor!
- Organisatie avondvierdaagse in mei
van ieder jaar (m.u.v. dit jaar) wordt
in Winsum de avondvierdaagse
georganiseerd. Hiervoor wordt
contact onderhouden met de
organisatie in Winsum, wordt de
betaling geregeld vanuit de kinderen
die op onze school meedoen en wordt
een indeling gemaakt van begeleiding
door ouders (rijden en meelopen). Als
het je leuk lijkt deze organisatie over
te nemen of als je wilt weten hoeveel
tijd je hiermee kwijt zou zijn, neem
contact op met Jessica.

altijd een lampion met de kinderen. We
hadden voor dit jaar een optocht gepland om
te zingen voor de ouderen in het dorp. Dat
laten we vanwege de maatregelen niet
doorgaan, we houden het samen zingen klein
in het speellokaal.

Af en toe beginnen we met omkeerdag. Dan gaat groep
1/2 hard aan het werk aan het begin van de dag en
groep 3 mag lekker even spelen. Dat vinden de kinderen
van groep 3 geen straf en de kinderen van groep 1/2 ook
niet!!

Speelgoedinzameling kan niet doorgaan,
alternatief
Ieder jaar doen we mee met de
speelgoedinzamelingsactie van SAM
(speelgoed actie minima) van gemeente het
Hogeland. Kinderen zamelden goed en
bruikbaar speelgoed in, waar ze zelf niet meer
mee speelden. Dit speelgoed werd op school
verzameld. De betrokken vrijwilligers kwamen
die dan ruim voor Sinterklaas ophalen, zodat
de kinderen die leven in gezinnen waar geen
geld voor Sinterklaascadeautjes is, toch een
Sinterklaasfeest gevierd kon worden met
cadeautjes. Met pijn in hun hart, hebben de
organisatoren meegedeeld dat het dit jaar
niet lukt om deze inzameling te organiseren
binnen alle Coronamaatregelen. We hopen
volgend jaar weer mee te kunnen doen. Wil je
als ouders toch iets doen voor dit doel, kan er
rechtstreeks contact opgenomen worden of
er kan een donatie worden gegeven. Zie voor
meer informatie:
https://www.samhethogeland.nl/doneren/
Lampion en Sint Maarten
Vanuit de filosofie om binnen de maatregelen
zoveel mogelijk zaken voor kinderen ‘normaal’
te laten verlopen, maken we ook dit jaar zoals

Dinsdagavond is vanuit de persconferentie
duidelijk geworden hoe het Sint Maarten
lopen vormgegeven kan worden dit jaar, zie
ook
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c
oronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/feestdagen
De keuze hoe met deze maatregelen om te
gaan is een beslissing voor thuis. Graag
dragen wij bij aan de traditie van Sint Maarten
door het maken van een lampion. We hopen
dat de kinderen op hun eigen kleine manier
kunnen genieten van deze traditie (en een
klein snoepfestijntje

).

Prachtige boomhutten van Kapla gebouwd, er bij
geschreven en mooie plaatjes uit ‘De waanzinnige
boomhut’ erbij gezocht.

Austins butterfly
We vinden het belangrijk om kinderen te
leren om kritisch naar hun werk te kijken en
elkaar op een vriendelijke EN concrete manier
feedback te geven. Daarbij gaat het erom dat
je aan je eigen werk slijpt, zodat het steeds
beter wordt. Het is niet in 1x af en je kunt het
steeds beter maken. Daarvan is het volgende
filmpje een mooi voorbeeld, dat in de
bovenbouw gebruikt wordt.
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MR
WZjms Je vindt het ook met de zoekterm
‘austin’s butterfly’ op YouTube.

Toepassen Austin’s butterfly in de klas.

Expositie Adorper kerk
De expositie in de Adorper kerk is (als het
goed is) vanaf gisteravond tijdelijk gesloten
wegens de Corona maatregelen. We nemen
wanneer mogelijk voldoende tijd vanaf het
moment dat de kerk weer open mag om de
expositie te kunnen komen bekijken voor wie
dit nog niet gelukt was. Aansluitend komen de
ouders van Sauwerd dan ook nog kijken. We
zijn op dit moment in overleg met het bestuur

van de Adorper kerk om uit te vinden hoe lang
het nog kan blijven hangen. Als hier meer over
bekend is, staat dit in het Wierdenieuws of op
de Parro app.
GGD onderzoek groepen 2 en 7
Op donderdag 12 november komt de
doktersassistente van de GGD op school voor
de kinderen van groepen 2 en 7 en de
kinderen waarvoor een extra aanvraag is
gedaan voor het onderzoek (bijvoorbeeld als
kinderen slechter zicht of gehoor lijken te
hebben). De ouders van de kinderen uit groep
2 en 7 hebben van de GGD een oproep thuis
gekregen voor het invullen van een vragenlijst
en een toestemmingsformulier. Let op: alleen
als de GGD in het bezit is van het
toestemmingsformulier zal het onderzoek
worden uitgevoerd. We hechten als school
waarde aan het uitvoeren van dit onderzoek,
omdat kinderen soms klachten hebben,
waarvan je zelf niet direct kunt achterhalen of
dit te maken heeft met slecht zicht, gehoor,
voedingspatroon of groei. Als uit het
onderzoek blijkt, dat kinderen hier onbewust
last van hebben, kunnen we er met elkaar wat
aan doen. Zo kan school bijvoorbeeld keuzes
maken ten aanzien van de plek in de klas en
rekening houden met bepaalde behoeftes van
een kind. De vervolgonderzoeken en -acties
zijn uiteraard voor thuis.
Gastles dichter Kasper Peters
In januari willen we als school met de groepen
4 t/m 8 graag 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.
Ter voorbereiding hierop hebben we een
dichter uitgenodigd voor een gastles op 19 en
24 november voor de groepen 4 t/m 8 (als dit
op dat moment kan binnen de maatregelen

van het kabinet). Kasper Peters (van 2015 tot
2017 de zevende stadsdichter van Groningen,
zie ook https://palmslag.nl/kasper-peters).
geeft de kinderen dan twee workshops hoe de
kinderen zelf gedichten kunnen schrijven.
Naar aanleiding van de uitkomsten daarvan
gaan we kijken wat kinderen kunnen en willen
insturen voor het poëzie paleis.
Scholenmarkt via MS teams
De scholenmarkt in Martiniplaza voor de
kinderen van groep 8 (en voor
geïnteresseerden in groep 7) kan fysiek niet
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 19 november
Agenda
4 november

10 november

11 november
12 november

19 en 24 november

4 december

Zakelijke
ouderavond via MS
teams
Zingen met de
peuters voor Sint
Maarten
Sint Maarten
Doktersassistente
GGD voor groepen 2
en 7
Gastlessen
voormalig
stadsdichter Kasper
Peters groep 4 t/m 8
Viering Sinterklaas
op school

