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Wie is deze periode jarig?
31 januari
Nena
6 februari
Frank
7 februari
Feline
29 februari
Daniek
Een gezellige dag gewenst!
In dit Wierdenieuws:
- Studiedag 10 februari vervalt
- Kinderen en ICT
- Agenda
Studiedag 10 februari vervalt
Op woensdag 10 februari staat in de
jaarplanning van dit schooljaar een studiedag
gepland. Het ochtendprogramma van deze
studiedag zullen we bij een heropening van de
basisscholen op 8 februari laten vervallen. Dit
betekent dat de kinderen ‘gewoon’ naar
school gaan die woensdag. Het

middagprogramma na schooltijd gaat wel
door. Dit is gericht op de werkwijze met Da
Vinci (thematisch werken aan wereld
oriënterend onderwijs). Wat we die middag
zullen oppakken:
- het voorbereiden van het nieuwe
thema met het model aangereikt door
Da Vinci.
- welke volgende stappen we kunnen
nemen in de manier van werken.
Op de ochtend stond de datamuur gepland,
waarbij we de toetsgegevens van kinderen
analyseren om een plan te maken voor het
komende half jaar. Dit kan op dit moment niet
worden uitgevoerd, omdat de toetsen door de
lockdown nog niet afgenomen zijn. Wanneer
de toetsen wel afgenomen zijn, zal iedere
leerkracht naast de kinderen zelf de analyses
op individueel niveau uitvoeren en in
samenspraak met de intern begeleider
eventuele vervolgstappen plannen.
Groepsanalyses hebben onder de huidige
omstandigheden geen meerwaarde.
Ook stond er op deze studiedag het verder
ontwikkelen van de nieuwe rapporten /
portfolio’s gepland op deze studiedag. Dit
onderwerp verschuift naar de studiedag op
woensdag 12 mei. Deze zal bij een
heropening op 8 februari wel gewoon
doorgaan en die woensdag zijn alle kinderen
dus vrij (zoals ook in de jaarplanning terug te
vinden is).
Kinderen en ICT
In de andere bijlage weer een stukje van onze
redactie van de ICT werkgroep. Deze keer
over een wijziging van ons software pakket
voor de kinderen met een dyslexieverklaring.
Jubileum
In deze tijd (van een kleiner wordende
wereld) wordt er naast alle werkzaamheden
ook wat achterstallig onderhoud opgepakt.
Met dank aan juf Tina, is de helft van de
zolder meegegaan met het grof vuil. De
andere helft bevatte echter mooie spullen en
een verborgen schat: absentieboeken van
kinderen die onderwijs hebben gehad in
Adorp vanaf 1873! Deze vondst zette een en
ander in gang. De boeken gaan uiteindelijk
naar de historische kring, maar Marjan is op

dit moment bezig met het in kaart brengen
van leerlingaantallen en hoofdonderwijzers
per jaar en in welke jaren deze kinderen zijn
toegelaten tot ‘de school van den
hoofdonderwijzer’.
Volgend jaar (1 september 2022) hebben we
in ieder geval een jubileum te vieren: De
Wierde bestaat dan 50 jaar (de kleuterschool
startte al 2 jaar daarvoor in 1970). Hoe leuk
zou het zijn om (in een Coronavrije wereld)
een dubbel of driedubbel jubileum te vieren?
Daarom wordt nu uitgezocht hoe lang er al
openbaar onderwijs is in Adorp en hoe lang er
überhaupt onderwijs in Adorp is. Dit is in ieder
geval vanaf ergens in de 17e eeuw. Wie weet
kunnen we volgend jaar zelfs een 400-jarig
onderwijsjubileum vieren?
Heb je aanvullende informatie? Dan mag er
ook contact opgenomen worden met Marjan
(eventueel via school), zodat we kunnen
kijken of we dit kunnen gaan combineren.
Het wordt ook voor de komende OR
vergadering op de agenda gezet.

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 11 februari
Agenda
26 januari

MR vergadering

8 februari

Volledige opening
basisscholen

