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Wie is deze periode jarig?
2 september
Sam
9 september
Lars
9 september
Felix
15 september
Zonne
17 september
Wout
27 september
Jente
28 september
Aphinya
3 oktober
Nout
4 oktober
Elise
6 oktober
Luuk
7 oktober
Lauren
10 oktober
Justin
Van harte gefeliciteerd allemaal en een
gezellige dag gewenst!

Verder in dit Wierdenieuws:
- Kwink thema
- Da Vinci thema’s
- Project Kinderboekenweek / cultuur
- Informatie avond
- E-waste race
- Burendag
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Verkeerssituatie Adorp (N361)
- Schoolonderzoek GGD
- Agenda
Kwink thema
Kwink is zoals u weet onze leidraad voor het
ontwikkelen van sociale en emotionele
vaardigheden voor onze kinderen. Iedere
twee weken hebben we een thema centraal
staan, het eerste thema trekken we iets
langer voor uit. Het doel van het eerste thema
waaraan we nu werken is:

Hierbij werken aan de bewustwording dat je
met elkaar een groep bent, welke afspraken
daarbij horen en dat we zorgen dat iedereen
zich fijn en veilig voelt.
Ook introduceren we het ‘circus ik’, waarbij
kinderen zich bewust worden van het feit dat
ze op verschillende manieren kunnen
reageren als er een probleem is (aanpakken,
aanvallen of verstoppen). Deze manieren
zullen in alle lessen weer terugkomen. Het is
vooral van belang, dat kinderen zich bewust
zijn/worden van hun gedrag en zichzelf daarin
leren sturen.

Da Vinci thema’s

Project Kinderboekenweek/ cultuur

Voor de wereld oriënterende vakken werken
we met Da Vinci. In een latere editie van het
Wierdenieuws zal er een uitgebreidere
beschrijving volgen met werk van kinderen
erbij. Voor nu eerst de thema’s die centraal
staan in de verschillende groepen:

De twee weken voor de herfstvakantie (4 tot
15 oktober) werken we aan het project
rondom de Kinderboekenweek. Het thema dit
jaar is ‘Worden wat je wil’.

-

-

Groep 1/2/3: thema zomer met op dit
moment de cyclus van rups naar
vlinder naar rups.
Groep 4/5/6: verleden, heden en
toekomst.
Groep 7/8: inheemse Amerikanen
(topografie, volkeren, geschiedenis
etc.).

https://www.cpnb.nl/nieuws/kinderboekenw
eek-2021-worden-wat-je-wil
Het doel van ons project is de motivatie van
kinderen om te lezen te vergroten, kinderen
enthousiast te maken voor boeken en allerlei
vaardigheden opdoen rondom verhalen en
het uitbeelden daarvan. Hieraan hebben we
dramalessen en filmpjes monteren
gekoppeld. We beginnen op 21 en 28
september met het maken van ‘stopmotion’
filmpjes, waarbij kinderen leren met een klein
cameraatje een verhaal uit een boek na te
spelen en tot een filmpje om te toveren.
Rozemarijn Tromp (Kunstacademie
Groningen) zal alle kinderen hierin begeleiden
en het team hierin scholen. Voor meer
informatie
http://www.rozemarijntromp.nl/ditbenik.htm
l
Op vrijdag 8 en vrijdag 15 oktober komt
dramadocent Helma de Vries van
cultuurcentrum Hogeland dramalessen geven
in de groepen 2 t/m 8 en zal de leerkrachten
de fijne kneepjes van het vak toneelspelen
bijbrengen. Ook hierbij zal een kinderboek
centraal staan en werkt de docent met een
verhaallijn.

Mandala van suiker maken, coöperatief werken (hele
klas in overleg over vorm, kleur, taakverdeling) in het
thema van Da Vinci.

Informatie avond
Via de Parro app hebben de ouders de
beschrijving van de informatieavond
gekregen. Deze is op dinsdag 14 september
om 19.00. In groep 1/2/3 zijn de tijden
opgedeeld om niet te grote groepen
volwassenen tegelijk in de school te hebben.

E-waste race
Wat een enthousiasme zien we in groep 6/7/8
om zoveel mogelijk elektronisch afval in te
zamelen. Ook van alle kanten uit Adorp en
Sauwerd wordt er meegedacht. Op dit
moment staan we ergens bovenaan, maar we
zijn dan ook alles direct aan het invullen voor
de punten. Andere scholen doen dit wellicht
later, dus belangrijk om het enthousiasme nog
vast te houden en door te zetten tot 30
september. Om 10.00 uur ’s ochtends moet
alles dan ingevuld zijn, dus wat er is graag
ruim voor die tijd brengen of opgeven via de
site: https://www.ewasterace.nl/

Vrijwillige ouderbijdrage

Burendag

De uitgaven worden door de OR in
samenspraak met school besproken en
gepland. Sommige activiteiten keren jaarlijks
terug, andere activiteiten zijn spontaan en
verbonden aan een bepaald project.

Op vrijdagmiddag 24 september doen we
mee met Burendag van 13.00-15.15 uur. We
organiseren dan een middag waarop wat
klussen gedaan kunnen worden. Je mag ook
een klus op je nemen op een ander moment.
De klussen die moeten gebeuren:
-

Het KING veld op het grote
schoolplein verven.
Snoeien.
De wedstrijd van de e-waste race
afronden (met de kinderen).
Keuken een grote poetsbeurt.

Graag horen we ook of we het op de manier
waarop we het organiseren goed bij de
ouders past. Er zijn allerlei mogelijkheden:
een zaterdagochtend, klussen verdelen, een
middag na schooltijd maar eens een paar te
noemen.

In de andere bijlage het verzoek voor het
overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage.
Dit bedrag komt binnen bij onze ouderraad
(OR) op de rekening van school. Ieder jaar
wordt een begroting gemaakt door de OR om
dit geld uit te geven aan extra activiteiten
voor kinderen. Zo worden bijvoorbeeld de
hapjes voor het voorleesontbijt, het
Sinterklaas feest, het kerst diner, Paasactiviteiten, festiviteiten op de laatste
schooldag en leuk extraatjes bij een project
hiervan bekostigd. De kas wordt beheerd door
de penningmeester van de OR en ieder jaar
gecontroleerd door een roulerende
kascommissie. Op de zakelijke ouderavond
(dit jaar op dinsdag 2 november) wordt dit
toegelicht middels het jaarverslag van de OR
en kunnen er vragen gesteld worden.

We hopen dat iedereen deze extra activiteiten
ondersteunt middels de ouderbijdrage. Het
niet betalen van de ouderbijdrage leidt
uiteraard niet tot uitsluiting van activiteiten.
De schoolreis / het schoolkamp wordt apart
betaald en tegen die tijd ontvangen de ouders
hiervoor een apart betaalverzoek.

Verkeerssituatie Adorp (N361)
In de andere bijlage de beschrijving van de
provincie ten aanzien van de aanpak van de
N361. Dit betekent vooral dat er omleidingen
voor fietsers zullen plaatsvinden tussen 25
oktober en 19 november.

wordt gevraagd om toestemming. Op school
bestaat het bezoek van de GGD uit een gastles
in groep 7 over gezonde voeding en gezond
bewegen en een individuele meting van
lengte en gewicht en wanneer nodig
bloeddruk.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 23 september.
Agenda
6 september
14 september

Schoolonderzoek GGD
De GGD voert jaarlijks op alle scholen een
onderzoek uit. Voorheen was dit in groep 2 en
groep 7, vanaf dit jaar gaan de ouders met
kinderen in groep 2 naar het
consultatiebureau (als ze 5 worden, soms is
dit ook nog in groep 1). Dit betekent dat dit
jaar alleen de kinderen van groep 7 op school
een gastles en klein onderzoek krijgen. Dit is
uiteraard altijd met toestemming van ouders.
Hiervoor hebben de ouders een verzoek voor
het invullen van een vragenlijst gekregen en

20 september

21 en 28 september

8 en 15 oktober

16-24 oktober
2 november

Start project ewaste race
Informatie avond in
alle groepen
Gastles GGD
gezonde voeding en
leefstijl groep 7
Workshops kinderen
en team
‘Stopmotion’
filmpjes maken
Workshop kinderen
en team drama
lessen
Herfstvakantie
Zakelijke
ouderavond

