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Wie is deze periode jarig? 
19 maart  Liam  
25 maart  Ruben B.  
27 maart  Jona 
28 maart   Lienke 
29 maart  Casper 
31 maart  Naomi 
1 april    Noor  
14 april   Anna-Sofia 
Een gezellige dag gewenst! 
 
Prietpraat 1 
‘Mama, ik was even in de huishoek en toen 
heb ik stiekem de schoenen gepast van de 
mensen die daar wonen’ (Lienke, groep 1). 
 
Prietpraat 2 
Wanneer een jongen van groep 1/2/3 tussen 
twee meisjes zit of een meisje tussen twee 
jongens, mogen die kinderen een wens doen. 

Met elkaar gekeken naar alle wensen van de 
kinderen. Te mooi om niet te delen: 

- Ik wens dat ik alles anders kan 
toveren (Liam). 

- Ik wens dat ik de hele tijd op school 
kan spelen (Daniek).  

- Ik wens dat ik de baas was van alle 
planeten (Victor).  

- Ik wens dat alle auto’s formule 1 
auto’s waren (Lars).  

- Ik wens dat ik elke dag nintendo’s 
krijg (Sam).  

- Ik wens dat de hele wereld van snoep 
was (Justin).  

- Ik wens dat ik in de Efteling woon 
(Norah). 

- Ik wens dat alles wat ik aanraak in 
fruit en snoep verandert (Frank).   

- Ik wens dat het bolletjes ijs regent 
(Victor). 

- Ik wens dat het skeletten regent en 
dat die skeletten een kasteel voor me 
bouwen (Victor, hij had drie wensen 

en kon niet kiezen      ).  
- Ik wens dat ik elke dag een taart mag 

uitzoeken (Jonne).  
- Ik wens dat het elke dag mijn 

verjaardag is (Ruben).  
 
Wat speelt er op het plein? 
Vlaggenroof van groep 4 t/m 8. We genieten 
als team van het mooie samenspel tussen alle 
groepen. Dit verloopt heel gezellig en in goed 

overleg. Fijn voor kinderen (en juffen      ).   
  
Verder in dit Wierdenieuws:  

- Kinderen en ICT 
- Media Ukkie dagen.  
- Het plannen van ouder (kind) 

gesprekken 
- Meertmoand dialectmoand 
- Agenda  

 
Kinderen en ICT 
Onze kinderen groeien op in een wereld die 
snel verandert. Computer, telefoon, tablet 
spelen een belangrijke rol. Om u als ouders te 
helpen een goede weg te vinden in de talloze 
mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een 
artikel, deze keer: ‘Spelend in gesprek over 
media met ‘Mediamatties’.  
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Kinderen vinden het ingewikkeld om met hun 
ouders over gamen en social media te praten. 
Dat blijkt uit een recente analyse van 
YoungCrowds, een enquête onder 
schoolkinderen van groep 7 en 8. Om dit te 
bevorderen is er 16 februari 2021 een quiz 
gelanceerd door Netwerk Mediawijsheid, 
Alliantie Digitaal Samenleven en 
VodafoneZiggo.  
Bron: https://www.mediawijzer.net/maak-
mediagebruik-kind-bespreekbaar/   
 
Met Mediamatties kunt u als ouder het 
gesprek openen over social mediagebruik. 
Deze quiz is ontwikkeld en bedoeld voor 
kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Door 
tegelijkertijd samen te spelen op ieder een 
eigen scherm, krijgen kind en ouder in 20 
minuten via creatieve vragen een kijkje in 
elkaars online wereld èn inzicht in elkaars 
mediagebruik: 
https://mediamatties.nl/onboarding/intro/  
 
Media Ukkie dagen 
In onderstaande link de flyer naar de Media 
Ukkie dagen. Ook zijn er leuke tips voor 
kinderen tot ongeveer 10 jaar te vinden. De 
Media Ukkie dagen starten morgen.  
https://mailchi.mp/da17059f4038/media-
ukkie-dagen?e=69795eecd2  
 
Het plannen van ouder (kind)gesprekken 
In de brief die op 19 februari naar alle ouders 
is verstuurd stond welke weken de 
oudergesprekken gepland staan en welke dag 
de Parro app open zou worden gezet voor 
inschrijvingen. Normaal staat dit op de 
jaarkalender, maar dit liep door de lockdown 
anders. We hebben deze keer in de 
onderbouw wat andere tijden gebruikt (en 
waar dit problemen opleverde uiteraard 
flexibel mee omgegaan) en in midden- en 
bovenbouw de reguliere tijden (verspreid 
over maandag tot en met donderdag na 
schooltijd). 
Dat we de tijden na schooltijd plannen zal zo 
blijven. We spreiden de gesprekken zodat er 
ruimte is in het kiezen voor een dag. Mochten 

gesprekken niet goed gepland kunnen 
worden, neem dan contact op met de 
leerkracht. Op die manier komen we altijd 
met elkaar tot een passende oplossing.   
 
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 wereldoriëntatie zal in die weken 
gericht zijn op dialecten.  
Dank voor de grote inzet van Kirsten en Mans 
uit de OR voor het maken van leuke filmpjes 
en opdrachten. Een hele waardevolle 
aanvulling op het onderwijs!! 
 
Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 8 april  

Agenda 

Week van 22 maart Oudergesprekken 
groep 4, 5, 6, 7 
 

29 maart Start projectweek 
‘meert moand 
dialectmoand’ 
 

1 april Paasmiddag (onder 
schooltijd) 
 

2 april Goede vrijdag, alle 
kinderen vrij.  
 

5 april  Paasmaandag, alle 
kinderen vrij 
 

9 april Afronding project 
‘dialecten’ 
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