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Wie is deze periode jarig? 
7 augustus  Melle 
13 augustus  Emma M.  
23 augustus  Ruben A.  
25 augustus  Fenna  
29 augustus  Norah 
2 september  Sam  
9 september  Lars 
9 september  Felix 
15 september  Zonne  
17 september  Wout 
Van harte gefeliciteerd allemaal en een 
gezellige dag gewenst! 
 
Welkom 
We starten dit schooljaar met 6 nieuwe 
kinderen in groep 1. Welkom lieve Ruben H, 
Emma M, Pelle, Elisa-Rosa, Melle en Tim. We 
hopen dat jullie een fijne schooltijd bij ons 
hebben. We gaan er met elkaar een mooie 
reis van maken naar groep 8.  

 
Verder in dit Wierdenieuws:  

- E-waste race 
- Ouderparticipatie 
- Alinea informatieavond (webinar) 
- NPO- gelden 
- Bericht van werkgroep ‘Veilig 

oversteken’ 
- Agenda  

 
E-waste race 

In de andere bijlage is de ouderbrief te vinden 

van de e-waste race waar we aan meedoen. 

We hebben twee doelen: ons steentje 

bijdragen aan het milieu en kinderen bewust 

maken van het feit waarom het scheiden van 

afval belangrijk is. Hierbij de belangrijke data 

op een rijtje: 

- 31 augustus: gastles groep 6/7/8 over 

de e-waste race. 

- Week van 30 augustus: container 

wordt naast de kerk op het dorpsplein 

geplaatst.  

- 6 september: start van de race. Er 

komen inlevermomenten en kinderen 

mogen ook e-waste verzamelen 

(onder strikte voorwaarden, zie brief).  

- 30 september: eind van de wedstrijd, 

container wordt weer opgehaald.  

Hulp gevraagd 

Voor het bijhouden van onze punten, moeten 

we de apparaten die worden ingeleverd 

registreren. Is er een ouder die dit in die vier 

weken voor ons wil doen? Dit komt neer op 

bijvoorbeeld twee keer een kwartier in de 

week (zelfgekozen tijdstippen), waarbij de 

apparaten worden ingevuld op de website. 

Daarna kunnen ze in de container. We horen 

het graag! 
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Ouderparticipatie 

Er is een grote groep kinderen van school 

gegaan (11 kinderen), maar een nog grotere 

groep kinderen bijgekomen in groep 1 (17 

kinderen). Dit betekent dat er veel ouders die 

dingen voor school deden niet meer aan 

school verbonden zijn, maar ook veel nieuwe 

ouders zich aan school gaan binden. We 

hebben met de OR lijsten gemaakt voor 

themagroepen waarin je voor activiteiten 

gevraagd kunt worden (wanneer je in die 

groep zit). Dit lag een beetje ‘op zijn gat’ 

tijdens de lockdown periodes, omdat we niet 

zoveel konden doen. We hopen de komende 

periode weer te werken naar een situatie van 

voor de lockdowns. Daarom gaan we de 

lijsten in de OR weer bijwerken en zullen 

nieuwe ouders gevraagd worden naar hun 

voorkeuren. Eerst zijn er een paar taken 

waarvoor nog iemand gezocht wordt, 

namelijk: 

Het organiseren van de klusdagen 

‘Burendag’ en ‘NL doet’: 2x per jaar een 

vrijdagmiddag of zaterdagochtend klussen 

inplannen met ouders die zich hiervoor 

opgeven. De aanvraag van de subsidies wordt 

al gedaan, het gaat dus alleen om het 

organiseren van de klussen in overleg met 

ondergetekende.  

E-waste: een ouder die in september het 

inzamelen van e-waste wil regelen (zie 

boven). 

MR Om over na de te denken: er komt een 

plek in de medezeggenschapsraad (MR, op 

schoolniveau) Hierover komt nog een 

uitgebreidere beschrijving in het 

Wierdenieuws. Maar als je het als ouder leuk 

vindt om te duiken in de beleidsmatige kant 

van de school, dan zou dit iets voor je kunnen 

zijn. De functie als voorzitter van de 

overblijfcommissie is in principe verbonden 

aan de functie van MR-lid.  

Pissebedden zoeken en verzorgen 

Alinea informatieavond (webinar) 

Voor kinderen met een dyslexie verklaring 

werken wij met de digitale software van 

Alinea, zie ook 

https://www.lexima.nl/compenseren/alinea-

suite Voor ouders van kinderen die nu al met 

Aline werken (of binnenkort gaan werken) is 

er een webinar georganiseerd om inzicht te 

geven in hoe alles in zijn werk gaat met dit 

programma. Zie de andere bijlage hoe je je 

hiervoor kunt aanmelden.  
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NPO gelden 

Vanuit de overheid is er veel extra 

(incidenteel) geld uitgetrokken voor het 

onderwijs voor de komende twee schooljaren 

om eventueel opgelopen achterstanden 

(zowel op het gebied van ‘rekenen en taal’ als 

hoe kinderen zich voelen en ontwikkelen) 

door de sluiting van de scholen bij te werken. 

Dit valt onder het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO). Samen met team en MR 

hebben we hiervoor afgelopen jaar een plan 

gemaakt en daaruit is de volgende inzet 

gekomen: 

- Twee ochtenden een extra leerkracht 

voor ondersteuning in de klassen.  

- Een middag kunstlessen van juf 

Tabitha: iedere week voor alle 

groepen.  

- Een middag muzieklessen van 

meester Rutger: iedere week voor alle 

groepen.  

Hiermee hebben we een goede mix gevonden 

die past bij onze kinderen. De inzet van de 

extra leerkracht om is om aandacht te hebben 

voor eventuele gaten die zijn gevallen door de 

lockdowns. Er zijn gelukkig weinig gaten in de 

ontwikkeling van kinderen te zien door grote 

inzet van ouders, online onderwijs en de 

uitgebreide noodopvang onder andere voor 

kinderen die op bepaalde onderdelen extra 

ondersteuning nodig hadden.  

De inzet van de lessen kunst en muziek geven 

kinderen veel ruimte om zich op andere 

manieren te uiten. Hiermee krijgen kinderen 

onder andere meer kansen om eventuele 

vervelende gevoelens over de afgelopen 

anderhalf jaar een plek te geven en om hun 

creativiteit op verschillende vlakken te uiten, 

waarmee we een zo breed mogelijk aanbod 

hebben (voor ieder wat wils, zeg maar).  

 

Volop genieten van de eerste teksten van groep 3. In 

groep 2 wordt er ook geoefend met teksten, in groep 3 

nemen kinderen vaak een vogelvlucht en is de fantasie. 

Dat is een van de vele mooie kanten van het werk van 

de leerkracht.  

  



   
 

   
 

Bericht van werkgroep ‘Veilig oversteken’ 

De verkeerslichten bij de oversteek zijn 

aangepast. Om te kunnen oversteken moet je 

je hand minstens 3 seconden voor de knop 

houden om te activeren. Dit om misbruik 

(door bijv. voorbij fietsende schavuiten) te 

voorkomen. 

Een aantal tips ten bate van de veiligheid:  

• Probeer zoveel mogelijk geclusterd 

over te steken. Zo val je meer op bij 

fietsers en dit bespaart leed (en dus 

ergernis) bij auto’s.  

• Probeer rekening te houden met 

vrachtwagens. Wacht met drukken tot 

ze voorbij zijn als het kan. Het kost 

veel energie en geeft extra hinder 

voor de buurt als ze moeten 

afremmen en optrekken. Ook is op 

het laatste moment afremmen voor 

vrachtauto’s moeilijker en dus 

gevaarlijker.  

 

Heb je opmerkingen, tips, ideeën of iets 

vervelends/gevaarlijks meegemaakt m.b.t. 

verkeersveiligheid, schiet een van ons (Floor, 

Floris, Edwin, Chiel) even aan. 

Goed weekend namens de werkgroep ‘veilig 

oversteken’. 

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 9 september.   

Agenda  

23 augustus Eerste schooldag 
 

31 augustus Gastles ‘E-waste 
race’ groep 6/7/8 

 


