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Wie is deze periode jarig? 
13 juni    Pelle  
16 juni   Ruben H.  
23 juni   Elisa-Rosa 
2 juli   Leanne  
12 juli   Storm  
16 juli   Pim  
19 juli   Max 
30 juli   Silvan 
Een gezellige dag gewenst! 
 
Verder in dit Wierdenieuws:  

- Oudergesprekken einde schooljaar. 
- Schoolfotograaf. 
- HVO en GVO.  
- Overblijfouders gevraagd.  
- Verkeer groep 7 en 8. 
- Doordraaimoment. 
- Agenda  

 
 

Oudergesprekken einde schooljaar 

In week 26 (de week van 28 juni) zijn de 

oudergesprekken van groep 0/1, 2 en 7. Voor 

de ouders van de andere groepen geldt dat er 

in principe geen oudergesprek is, tenzij de 

leerkracht of de ouders dit nodig vinden. De 

ouders van groep 4/5/6 waarbij een gesprek 

voor de vakantie fijn is, zijn deze week 

inmiddels geweest. Voor groep 8 geldt dat 

alles inmiddels is afgerond.  

Voor de ouders van groep 0/1 en 2 wordt de 

gespreksplanner voor het oudergesprek 

komende week via Parro open gezet. Voor de 

ouders van groep 7 is dit inmiddels gebeurd.  

Schoolfotograaf 
Op woensdag 23 juni komt de schoolfotograaf 
op school. Om 8.15 uur kunnen de 
‘broertjes/zusjes’- foto’s worden gemaakt van 
kinderen die een broer(tje) of zus(je) hebben, 
die (nog) niet op school zit. Ouders brengen 
het broertje of zusje en wachten buiten. Om 
8.45 uur staat de fotosessie voor Thuishuis 
Klein is Fijn gepland. Aansluitend zijn de 
kinderen op school aan de beurt.  
Als alle kinderen uit het gezin bij ons op 
school zitten, hoef je er niet om 8.15 uur te 
zijn. Deze broer/zus foto’s worden onder 
schooltijd genomen. 
 

 
Boerderij bak, handmade by miss Tina!!  
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HVO en GVO 

Bij wet is het zo geregeld, dat in elke 

openbare school vormingsonderwijs 

(humanistisch en godsdienstig) wordt gegeven 

als ouders daarom vragen. Dit 

vormingsonderwijs laat zien wat een 

levensovertuiging of geloof voor mensen kan 

betekenen. Bij ons op school wordt dit gezien 

als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen 

zo een eigen kijk op het leven kunnen 

ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect 

voor mensen die anders in het leven staan. De 

lessen worden verzorgd door vakdocenten 

van diverse levensbeschouwelijke richtingen. 

De Rijksoverheid betaalt deze lessen, die 

worden georganiseerd door het 

Dienstencentrum Vormingsonderwijs. In 

samenspraak met de MR wordt gekeken of er 

behoefte is aan deze lessen. Voor dit 

schooljaar is een keuze gemaakt voor 

humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en 

godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) van 

groep 2 t/m 8.  

Voor groep 2/3 geldt dat we een stevige 

verbinding leggen met het aanbod in sociaal-

emotionele vorming (Kwink). We noemen dit 

LEVO, waarbij het accent ligt op burgerschap.   

Voor groep 4 t/m 8 hebben we in 

samenspraak met de MR dit jaar gekozen voor 

een jaar volledig aanbod van 1 stroming om 

praktische redenen en niet (zoals voorheen 

met een wissel halverwege het schooljaar). 

Dit betekent dat groep 4/5/6 het schooljaar 

2021-2022 HVO krijgt van juf Christien en 

groep 7/8 GVO van juf Trix.  

Ook bij GVO en HVO in groep 4 t/m 8 maken 

we een koppeling met het sociaal-emotioneel 

leren op school. De vakleerkrachten hanteren 

de vijf leergebieden van sociaal-emotioneel 

leren (besef van jezelf, zelfmanagement, 

besef van de ander, relaties kunnen hanteren, 

keuzes maken) en er is een wekelijkse 

overdracht naar de vaste leerkracht, zodat de 

lessen en onderwerpen naadloos aansluiten. 

Hiervoor wordt de methode Kwink vanuit de 

theorie sociaal-emotioneel leren (van 

Overveld, 2017) als onderlegger gebruikt. 

Naast het verbreden van de horizon, 

ontwikkelen kinderen tijdens de lessen van de 

vakleerkrachten vaardigheden als luisteren 

naar een ander, je mening geven (en soms 

herzien), reflecteren, filosoferen, een open 

gesprek voeren, argumenteren en 

discussiëren.    

De werkwijze met onze beide vakleerkrachten 

sluit aan bij de pluriforme opdracht van een 

openbare basisschool. De openbare 

basisschool is de samenleving in het klein. 

Iedereen is welkom, ongeacht 

levensovertuiging of hoe je denkt. Diversiteit 

is het uitganspunt. Het gaat niet om de 

beleving van bijvoorbeeld bepaalde religies, 

maar om ervan te leren en binnen de kaders 

(zonder anderen schade aan te richten) 

respect te hebben voor andersdenkenden.   

Als u als ouder bezwaar hebt tegen het volgen 

van de lessen door uw kind, kunt u dit laten 

weten door contact op te nemen met 

ondergetekende voor 30 juni. U geeft dan 

geen toestemming voor het volgen van de 

lessen vormingsonderwijs en er wordt in 

samenspraak tussen ouders en school een 

vervangend aanbod gerealiseerd. 

Overblijfouders gevraagd 

Komend schooljaar zullen meer kinderen 

overblijf afnemen. Dat betekent dat we vaker 

met drie mensen op de groepen zullen staan. 

Als er ouders zijn die als overblijfouder een 

uurtje in de week de overblijf willen bezetten 

samen met juf Tina, dan horen we het graag. 

Als het eens per twee weken/ per maand kan, 

is dit ook al een fijne aanvulling. Interesse? 

Graag opgeven bij juf Tina of ondergetekende.   



   
 

   
 

Verkeer groep 7 en 8 

De kinderen van groep 7 en 8 hebben het 

theorie- examen Verkeer gemaakt en ze zijn 

allemaal geslaagd. Helaas gaat het 

praktijkexamen door de Coronamaatregelen 

niet door dit jaar. Dat betekent dat onze 

kinderen geen oefening in de praktijk hebben 

meegemaakt waarin ze beoordeeld zijn door 

externen. Wij vinden dit erg jammer, omdat 

het een belangrijke meerwaarde heeft in de 

bewustwording van het feit dat je meer 

fouten maakt dan je soms denkt waardoor je 

niet altijd veilig deelneemt aan het verkeer. 

Wij raden iedereen dan ook zeker aan veel te 

gaan fietsen richting stad langs verschillende 

verkeerssituaties en routes, zodat de kinderen 

bewustere verkeersdeelnemers worden. 

Zeker met onze kennis van het puberbrein en 

het groepsgedrag (wat in het verkeer soms 

onveilige situaties kan opleveren) is dit een 

mooie stap om samen met je kind te nemen. 

Al fietsend en pratend over de verschillende 

situaties kun je het dan ook hebben wat 

handig/ veilig is voor het kind, voor de 

automobilist of de andere 

verkeersdeelnemers, zodat onze kinderen zich 

ook in de andere verkeersdeelnemers leren 

verplaatsen. Hand uit steken voelt soms 

"stom”, maar is fijn voor de ander dat het 

duidelijk is wat jij gaat doen. Denk 

bijvoorbeeld ook aan de dode hoek van 

vrachtverkeer e.d. Ook al hebben kinderen 

voorrang, soms kunnen ze het beter niet 

nemen, omdat ze weten dat een vrachtauto 

het moeilijk kan zien. Dit zijn wat voorbeelden 

waar je rekening mee kunt houden in het 

verkeer met je kind.  

 

 

Doordraaimoment 

Op dinsdag 29 juni draaien de kinderen uit 

groep 3 en de kinderen uit groep 6 een uurtje 

mee in hun nieuwe klas. Op die manier zijn de 

nieuwe groepssamenstellingen even bij elkaar 

om ‘kennis te maken’. Dit gebeurt onder 

schooltijd. Groep 8 komt dan helpen met 

klussen waar ze zin in hebben. Groep 1/2 

speelt lekker in de eigen klas.  

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende en laatste Wierdenieuws van dit 
schooljaar kunt u verwachten op donderdag 1 
juli.   

Agenda  

23 juni Schoolfotograaf, 
opvang, peuters, 
groep 1 t/m 8 
 

Week van 28 juni  Oudergesprekken 
groep 0/1/2 en 
groep 7  
 

29 juni Doordraai uurtje in 
de nieuwe groep 
 

6 en 7 juli Eindmusical groep 
7/8 
 

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

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

 


