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Verder in dit Wierdenieuws:
- Halloween/ Sint Maarten bij overblijf
- Uitkomsten zakelijke ouderavond
- HVO (humanistisch
vormingsonderwijs): voorstellen en
wat gebeurt er zoal?
- Godsdienstig vormingsonderwijs
(GVO): wat is er tot nu toe gebeurd?
- Oudergesprekken groep 4 t/m 8
- Bericht van Sinterklaas
- Bericht van de provincie/ BAM over
wegwerkzaamheden
- Scholenmarkt Groningen (groep 8)
- Enquête ouderparticipatie (verzoekje
vanuit de universiteit)
- Agenda
Halloween / Sint Maarten bij overblijf

www.facebook.com/ikcadorp

Wie is deze periode jarig?
6 november
Marit
8 november
Felix C.
17 december
Teun
22 december
Daan
24 december
Luïsa
28 december
Janet
Een gezellige, feestelijke dag gewenst!

Op dinsdag 9 november wordt er bij overblijf
een klein Halloween/Sint Maarten feestje
gevierd, georganiseerd door onze lieve juf
Tina en consorten. De kinderen krijgen
lekkere herfstige hapjes, zoals warme soep
met brood en wat snackjes. In principe is er
voldoende, maar als je kind wat lastiger
andere hapjes eet, kun je voor de zekerheid
een broodje meegeven zoals normaal. Dan
kunnen ze eten wat ze lekker vinden en
hebben ze genoeg als ze er nog een beetje
aan moeten wennen.

Prietpraat
Toekomstperspectieven: wat je worden wil
Elisa: ‘Ik wil later oma worden, want oma’s
zijn heel lief en kunnen heel lekker koken.’
Kinderen te koop?
Storm: ‘Ik wil later geen kinderen.’
Tobias: ‘Ik wil er twee en een Lamborghini.’
Juf Marloes: ‘Maar kinderen kosten veel geld,
misschien moet je wel kiezen.’
Storm: ‘Staan er kinderen op Marktplaats
dan?’

Knibbel, knabbel, knuisje, wie speelt in het
kabouterhuisje?

HVO (humanistisch vormingsonderwijs):
voorstellen en wat gebeurt er zoal?
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe
juf voor HVO: juf Meredith. Dit jaar krijgt
groep 4/5/6 HVO. Groep 2/3 en groep 7/8
krijgen GVO, hierover hierna een bericht.
Hierbij stelt juf Meredith zich voor en vertelt
ze wat er tot nu toe is gedaan in groep 4/5/6:
Mijn naam is Meredith de Vries en ik ben de
‘nieuwe’ hvo-juf voor de groepen 4, 5 en 6.
Lampionnen groep 1/2/3 staan klaar voor volgende
week

Uitkomsten zakelijke ouderavond
Op dinsdag 2 november was de zakelijke
ouderavond. Dit is een avond van de MR en
de OR, waarin alle lopende zaken worden
besproken en waarin ook ruimte en
mogelijkheid is om plannen met elkaar te
bespreken. De jaarverslagen van de OR en MR
zijn besproken, de themagroepen waarin
ouders plaats kunnen nemen, de financiële
verslagen van OR en overblijf. Een aantal
praktische uitkomsten:
-

-

OR en MR gaan een keer met elkaar
om tafel om te kijken hoe we na een
periode waarin we minder samen
konden doen weer naar elkaar toe
kunnen groeien, waarschijnlijk op 30
november.
Er komt een aparte mail voor de
(relatief) nieuwe ouders van groep 1
met een toelichting op hoe je als
ouder betrokken kunt zijn bij de
school (welke mogelijkheden zijn er).
Deze gaat ook vandaag uit.

Ik verzorg al 25 jaar met veel plezier hvo
lessen in het basis- en speciaal (voortgezet)
onderwijs in de hele provincie. Met man,
(pleeg)kinderen, hond en kat woon ik in
Ommelanderwijk, een klein buurtschap in de
gemeente Veendam. De eerste lesperiode
voor de herfstvakantie hebben we gewerkt
aan het Kennismaken :
•
•
•

jezelf leren kennen: laten zien wat jij
denkt, wilt en voelt.
De ander leren kennen: luisteren naar
wat een ander bedoelt.
Humanisme: onderzoeken van eigen
(levens)vragen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt U mij
altijd mailen vrouwdevries@live.nl
Hartelijke groet, Meredith de Vries

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO): wat
is er tot nu toe gebeurd?
En ook een bericht vanuit juf Trix, die de
lessen LEVO (levensbeschouwing) in groep 2/3
en GVO in groep 7/8 verzorgt.
GVO groep 7-8, over Indianen en sociale
media.
In de periode voor de herfstvakantie is met
het thema “verwondering” een koppeling
gemaakt naar het klassenthema “Indianen”.
Het fijne van aansluiten bij een thema is de
herkenbaarheid voor de kinderen. Bij GVO is
het Bijbelse scheppingsverhaal vergeleken
met een van de scheppingsverhalen die van
Indianenstammen bekend zijn, de kinderen
hebben zich verwonderd over hoe een
indianenkind zelf een naam kan verdienen die
bij hem/haar past en hebben ook voor zichzelf
een passende naam bedacht. We hebben ons
verwonderd over de kunst en rituelen van
totempalen, hebben zelf totempalen gemaakt
en hebben er tenslotte een les aan gekoppeld
passend bij de Kinderboekenweek.
Na de herfstvakantie doen we aansluitend bij
het Kwink-thema “positieve communicatie”
een les over positief omgaan met sociale
media, bedenken we samen op welke manier
internet en sociale media een rol kunnen
spelen bij geloof en gaan we samen naar de
Adorper kerk, waar ik de kinderen vertel over
de gebruiken in de kerk en hoe de kerk
vroeger ook de plaats was waar mensen
elkaar konden ontmoeten en nieuws delen,
zeg maar de sociale media van toen.
En natuurlijk is er de komende tijd aandacht
voor feesten!
LEVO groep 2-3, Kwink met een beetje erbij
De afgelopen weken zijn besteed aan
kennismaken met elkaar met Kwink als
leidraad. Met spelletjes, tekeningen, verhalen,

spiritizers en filmpjes ontdekken de kinderen
waar overeenkomsten en verschillen tussen
hen zijn en dat dat normaal is, vaak leuk en
soms wat lastiger kan zijn.
Na de herfstvakantie is eerst het thema
positief communiceren actueel en natuurlijk is
er aandacht voor de komende feesten, te
beginnen met het verhaal over de mantel van
Sint Maarten.
Trix Krol

Thema ‘Lang geleden’ (voornamelijk geschiedenis) groep
4/5/6 bijna afgerond: hunebedden, jagers en boeren,
trechterbekervolk. Volgende week start nieuwe thema
‘Schatten van de aarde’.

Oudergesprekken groep 4 t/m 8
De november gesprekken voor de ouders van
kinderen in groep 4 t/m 8 staan gepland voor
de week van 15 november. De Parro app is
opengezet: voor de ouders met meerdere
kinderen in groep 4 t/m 8 de maandag en
dinsdag, voor de ouders die 1 kind in groep 4
t/m 8 hebben, is de woensdag/donderdag
(groep 4/5/6) en donderdag/vrijdag (groep
7/8) opengezet. De inschrijving kan tot en met
12 november. Als iedereen zich in heeft
geschreven, sluiten de leerkrachten de
inschrijving eerder.
Bericht van Sinterklaas (herhaalde brief)
Dag lieve kindertjes,
Wat gaat de tijd toch snel. Bijna een jaar
geleden was ik met de Pieten in Adorp. En dit
jaar komen we weer hoor! Op zaterdag 13
november rond 13.30 uur kom ik naar
dorpshuis Artharpe. Ik zie ernaar uit om jullie
daar allemaal weer te begroeten. Na de
gekke, natte en verbrande pakjes van vorig
jaar ben ik alleen wel een beetje bezorgd over
de Pieten. Ik hoop toch echt dat ze dit jaar
niet weer allerlei rare capriolen hebben
uitgehaald of uithalen.
Oh ja, jullie weten toch dat ik het altijd leuk
vind als er kindjes zijn die een mooie tekening
voor mij maken, een dansje of een trucje laten
zien of een liedje voor mij zingen. Dus begin
maar vast met tekenen of oefenen en wie
weet kom jij op 13 november aan de beurt.
Lukt het op 13 november niet, dan niet
getreurd. Wij komen op woensdag 1
december ook nog naar IKC De Wierde.
Dan heb ik nog een belangrijk bericht voor
jullie papa's en mama's. We hebben dit jaar
helaas nog wel steeds te maken met een
aantal coronaregels. Sinterklaas is vooral een
kinderfeest en daarom wil ik een oproep doen
dat jullie zoveel mogelijk alleen naar mijn
welkomstfeest in Artharpe komen. Voor wat
jongere kinderen betreft, het liefst maximaal
één begeleider waarbij wel geldt dat iedereen
vanaf 13 jaar die het welkomstfeest bijwoont
over een geldig coronatoegangsbewijs moet
beschikken. Tsja, Sinterklaas ziet het liever
anders, dat iedereen zonder gedoe aanwezig
kan zijn. Het is echter even niet anders. Ik ben

al lang blij dat er dit jaar weer een
welkomstfeest voor mij georganiseerd mag
worden. Tot 13 november bij Artharpe?!
Groet, Sinterklaas
Bericht van de provincie/ BAM over
wegwerkzaamheden
Voor het project Aanpak N361 fase 2 en
herinrichting Sauwerd, wil ik u informeren
over de realisatie van Rotonde Sauwerd en de
Noordelijke Komgrens Adorp.
Wegens slechte weersomstandigheden in de
beginfase en een natte ondergrond zijn wij
genoodzaakt de werkzaamheden te verlengen
met 1 week. Voor de Rotonde Sauwerd zal de
huidige verkeerssituatie actief blijven tot en
met 19 november 2021.
Voor de Noordelijke Komgrens Adorp zal de
huidige verkeerssituatie blijven wisselen tot
en met 19 november 2021. Waar de situatie
het toe laat, zullen beide rijrichtingen worden
opengesteld.
Scholenmarkt Groningen
Op 8 en 9 november van 16.30 tot 19.30 uur
is er een scholenmarkt in Groningen waar de
scholen voor voortgezet onderwijs zich
kunnen presenteren. Dit is een breed aanbod
om een beeld te krijgen van de verschillende
scholen en is ter voorbereiding op open
dagen. Zo kun je al iets gerichtere keuzes
maken voor het bezoeken van open dagen die
in verreweg de meeste gevallen plaatsvinden
in januari en februari.

Enquête ouderparticipatie (verzoekje vanuit
de universiteit)
Wij zijn vier studenten aan de Rijksuniversiteit
Groningen, waar wij de Academische
Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)
volgen en nu in ons tweede jaar zitten. Voor
het vak Methoden en Technieken van
Onderzoek 1 doen wij deze periode een
onderzoek.
Wij hebben gekozen voor het onderwerp
ouderparticipatie en met deze enquête hopen
wij voldoende informatie te verzamelen om
onze hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
Door het invullen van deze vragenlijst zou u
ons erg helpen! Het invullen van de vragenlijst
duurt ongeveer vijf minuten en is volledig
anoniem. Er zijn geen goede of foute
antwoorden en uw eerlijkheid wordt
gewaardeerd. De vragen gaan over het
afgelopen schooljaar (2020-2021). Hieronder
de rechtstreekse link naar de enquête.
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Uo
2aVQSTXll9sy
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Amely IJsseldijk, Berber Elgersma, Nikee
Dijkstra en Nina Rave

Mede namens het team,

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 25 november
Agenda
2 november

Zakelijke
ouderavond

8 & 9 november

Scholenmarkt
Groningen (groep
7/8)

11 november

Sint Maarten op
school

13 november

Intocht Sinterklaas

30 november

MR vergadering: OR
sluit aan over
themagroepen

1 december

Viering Sinterklaas
op school

23 december

Kerstdiner

24 december

Vrijdagmiddag
groep 5 t/m 8 vrij

25 december – 9
januari

Kerstvakantie

