Dag lieve groep 8

1 juli 2021
Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp
Tel. 050 -3061261
obsdewierde@lauwerseneems.nl
www.obsdewierde.nl
www.facebook.com/ikcadorp

Ieder jaar nemen we afscheid van een groep
lieve kinderen. Dit jaar gaan 11 kinderen hun
vleugels uitslaan en hun belevingswereld
vergroten op veel verschillende scholen.
Dag lieve Jona, Renske, Anna-Sofia, Cas,
Lujain, Teuntje, Pim, Feline, Esmee, Max en
Isabel,

Wie is deze periode jarig?
2 juli
Leanne
12 juli
Storm
16 juli
Pim
19 juli
Max
30 juli
Silvan
7 augustus
Melle
13 auguastug
Emma M.
23 augustus
Ruben A.
25 augustus
Fenna
29 augustus
Norah
Een gezellige dag gewenst!
Verder in dit Wierdenieuws:
- Dag lieve groep 8
- Inlogcodes schoolfotograaf
- Vakantielezen groep 3/4
- Informatieboekje
- Musical
- Kinderen en ICT
- Agenda

We gaan jullie vrolijke betrokkenheid, grote
inzet voor leuke dingen (en voor je
schoolwerk) missen. Jullie waren een grote
groep met mooie verbindingen en
vriendschappen. We hopen dat we jullie
mooie jaren hebben bezorgd en zijn dankbaar
dat we dat zo dichtbij mee hebben mogen
maken.
Alle geluk, gezondheid, mooie nieuwe
ervaringen, vriendschappen en lessen
gewenst op je nieuwe school.
Van alle juffen en gym meester van de
Wierde!
Inlogcodes schoolfotograaf
Vandaag zijn de kaarten met inlogcodes voor
de schoolfotograaf meegegaan. Wanneer er
binnen 10 dagen foto’s besteld worden, wordt
de groepsfoto gratis meegestuurd.

Vakantielezen groep 3 en 4

Kinderen en ICT

Vorige week is groep 3/4 begonnen met het
oefenen voor het vakantielezen. Er zijn
boeken in de klas (op het leerplein) gekomen
vanuit de bibliotheek, waarmee de kinderen
de wereld overgaan. Zo bezoeken ze
bijvoorbeeld Lachland, Griezelkust of
Sportmanië. Als ze een boek uitgelezen
hebben, vertellen ze hierover en mogen ze
een sticker plakken op het land waar ze zijn
geweest. Dinsdag hebben de kinderen van
groep 3 en 4 een oranje tasje meegekregen.
Hier staat op wat de bedoeling is voor thuis
als je meedoet aan vakantielezen (wat wij
uiteraard sterk aanraden). In dit tasje is de
uitleg te vinden en waar je oplossingen van de
puzzels kunt zoeken. Daarnaast hebben de
kinderen twee (estafette) boekje uitgekozen.
Deze boekjes mogen de kinderen houden.
Daarnaast raden we aan om boeken te halen
bij de bieb en er ook in de vakantie echte
leesmonsters van te maken. Dit kan het
leesplezier vergroten en zorgt ervoor dat je
een terugval voorkomt. Zo starten de
kinderen sterk en zeker in de volgende groep
na de zomervakantie.

Kinderen en ICT Onze kinderen groeien op in
een wereld die snel verandert. Computer,
telefoon, tablet spelen daarin een belangrijke
rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw
kind- een goede weg te vinden in de talloze
mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een
artikel. Deze keer over…….

Informatieboekje
In de andere bijlage is het informatieboekje
van schooljaar 2021-2022 toegevoegd. Hierin
zijn de data van bijzondere dagen te vinden
(inclusief studiedagen waarop kinderen vrij
zijn) en bepaalde afspraken rondom het
dagelijks reilen en zeilen van de school.

De digitale samenleving en onze kinderen
De offline en online wereld raken steeds meer
met elkaar verweven. Technologieën zoals
augmented reality: iets toevoegen aan de
omgeving, virtual reality: ronddolen in een
omgeving die er eigenlijk niet is en
spraakcomputers hebben dit versneld. Wat
doet dit met onze privacy, eigenwaarde,
gezondheid? Eindigt dit ooit? En wat betekent
dat voor de toekomst van onze kinderen? In
de digitale wereld van morgen zullen we
steeds alerter moeten zijn, dit vraagt om
kennis en afspraken. Om de privacy en
gezondheid van onze kinderen zo goed als
mogelijk te beschermen tegen de ongewenste
effecten van de technologische
mogelijkheden, wordt er nu al onderzoek
gedaan naar wat ( juridisch) goed geregeld
dient te worden. Dit klinkt misschien als
science fiction, maar is realiteit:
• Onze stem, onze gebaren en ons gezicht
leveren data op;
• Onze identiteiten kunnen van afstand
achterhaald worden door gezichts-,
loopgedrag- of stemherkenning;
• Onze virtuele identiteit kan misbruikt
worden;
• Digitale data en profielen zijn nog niet
beschermd;
• Nep en echt is bijna niet meer van elkaar te
onderscheiden;

• Manipulatie en beïnvloeding via Social
Media kennen nu al vele voorbeelden;

Ik wens u een heerlijke zomervakantie toe, ICT
L&E Tineke de Birk

• Verslaving en onzorgvuldig gebruik liggen op
de loer.

Bronnen: https://www.dieponderzoek.nl/10eisen-voor-de-digitale-samenleving-vanmorgen/
https://www.rathenau.nl/nl/manifest)

Het Rathenau Instituut, verantwoordelijk voor
onderzoek naar de impact van wetenschap,
innovatie en technologie op de samenleving,
heeft een manifest opgesteld met tien
“ontwerpeisen aan de digitale samenleving
van morgen”:
https://www.rathenau.nl/nl/manifest)
Om de koers van de digitale samenleving bij
te sturen stelt het Rathenau Instituut: “We
moeten ons digitale lot niet uit handen geven.
We moeten als democratische burgers onze
digitale toekomst zelf bepalen”. Vandaar het
manifest, een echte aanrader om te lezen!
Vanaf 2017 zijn er regelmatig “ Kinderen en
ICT” stukjes gepubliceerd in de nieuwsbrief
van uw school. Vanaf 4 augustus a.s. ga ik
genieten van mijn pensioen en daarmee
eindigt mijn maandelijkse bijdrage aan de
nieuwsbrieven.
Ik wens u en uw kinderen een prachtige,
veilige (digitale) toekomst, omarm de mooie
dingen, blijf alert en bovenal: blijf in gesprek
met uw kind.

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws van volgend
schooljaar kunt u verwachten op donderdag
26 augustus.
Agenda
6 en 7 juli

Eindmusical groep
7/8

8 juli

Schoolreis groep 0/1
t/m 8, laatste
schooldag groep 0/1

9 juli

Laatste schooldag
groep 2 t/m 8, alle
kinderen om 11.45
vrij

12 juli – 22 augustus

Zomervakantie

23 augustus

Eerste schooldag

