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Portret- opdracht juf Tabitha groep 3: maak een portret
met alle materialen die je kunt vinden in de klas.

Wat speelt er zoal op het plein?
- Groep 1/2/3 en de bso hebben een
hut met pallets op het kleine plein
onder de boomhut.
- Grote plein: attractie in de
schommelmand en buutverstoppertje
(verder van de pot af, anders ben j’m
nog een keer).
Verder in dit Wierdenieuws:
- Weercodes oranje en rood
- Ouder (kind) gesprekken
- Meertmoand dialectmoand
- Agenda

Wie is deze periode jarig?
29 februari
Daniek
2 maart
Jonne
9 maart
Aaron
12 maart
Emma E.
12 maart
Isabelle
19 maart
Liam
25 maart
Ruben B.
27 maart
Jona
28 maart
Lienke
29 maart
Casper
31 maart
Naomi
Een gezellige dag gewenst!

Weercodes oranje en rood
Wanneer het KNMI bepaalde weercodes
bekend maakt, wordt op bestuursniveau
besloten of scholen de deuren sluiten.
Gelukkig komt dit weinig voor: de laatste keer
was 2016 voordat we dit jaar twee keer (!) op
de maandag dicht gingen vanwege de
weersvoorspelling. Deze sluitingen volgden
direct op de lockdown en de kinderen hadden
thuis nog werk om te maken. We hebben een
snelle beslissing moeten nemen en ervoor
gekozen, dat de kinderen thuiswerk kregen.
Een volgende keer zal er bij een sluiting van
de school vanwege de weersverwachting echt
‘ijsvrij’ worden gegeven en zullen de kinderen
geen thuiswerk krijgen. Dit is zoals het altijd
ging en in samenspraak met de MR
vastgesteld.

Meertmoand dialectmoand
Op maandag 29 maart starten we met het
project ‘dialecten’. Dit project duurt twee
weken. Het project is voorbereid met de OR.
De OR heeft filmpjes opgenomen met mensen
met allemaal verschillende dialecten
gebaseerd op het Nederlands. Kinderen gaan
vragen beantwoorden over dit dialect. Ze
werken met het werkboekje van ‘wiesneus’ en
taal en wereldorientatie zal in die weken
gericht zijn op dialecten.
Alvast dank voor de grote inzet van de OR
voor het maken van leuke filmpjes en
opdrachten. Een waardevolle aanvulling op
het onderwijs.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 18 maart
Alle kinderen hebben 11 en 12 februari heerlijk genoten
van onze eigen ijsbaan in het weiland: puur geluk!

Ouder (kind)gesprekken
Komende week (dinsdag 9 en woensdag 10
maart) zijn de ouder-kindgesprekken met
ouders en kinderen van groep 8. De week
daarna (de week van 15 maart) vinden de
oudergesprekken met de ouders van kinderen
van groep 1,2,3 plaats. In de week van 22
maart zijn de oudergesprekken met de ouders
van kinderen van groep 4, 5, 6 en 7.
De woensdag voor de week van de
gesprekken komt er in de Parro app een
inschrijfmogelijkheid. Deze is dus gisteren
voor de ouder-kindgesprekken van groep 8 in
de Parro app gezet.

Agenda
4 maart

MR vergadering

Week van 8 maart

Ouder-kind
gesprekken groep 8

Week van 15 maart

Oudergesprekken
groep 1, 2, 3

Week van 22 maart

Oudergesprekken
groep 4, 5, 6, 7

29 maart

Start projectweek
‘meert moand
dialectmoand’

