Prietpraat
Slofjes mee naar school
Juf Nienke: ‘Zal ik even aan mama vragen of je
slofjes mee mag naar school?’
Ruben H.: ‘Nee, dat hoeft niet, want ze kan je
nu toch niet horen.’
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Feiten en meningen
Lars komt binnen met een Garfield strip.
Juf Elsa: 'O, dat is leuk... ik bedoel: ik vind het
leuk. Het is mijn mening, geen feit'.
Lars kijkt juf peinzend aan en zegt dan: 'Nee,
hoor, het is een film'.
Buren
Pelle vertelt aan juf: ‘Ik woon aan de
Spoorlaan.
Juf Nienke: ’Woon je vlakbij Jonne?’
Pelle: ‘Nee, vlakbij de buren.’
Lekker ouderwets
Over beroepen en wat kinderen later willen
worden.
Daan: ‘Ik wil boer worden.’
Juf Floor: ‘Wat ga je dan allemaal doen?’
Daan: ‘Lekker op de trekker rijden.’
Juf Floor: ‘Wat doe je als je op de trekker zit?’
Daan: ‘Ik ga het gras maaien. Dat doe ik met
de handmaaier, lekker ouderwets.’

Wie is deze periode jarig?
3 oktober
Nout
4 oktober
Elise
6 oktober
Luuk
7 oktober
Lauren
10 oktober
Justin
20 oktober
Yara
24 oktober
Stef
6 november
Marit
8 november
Felix C.
Van harte gefeliciteerd allemaal en een
gezellige dag gewenst!
Welkom
Vorige week zijn Elise en Lauren 4 jaar
geworden en zijn ze gestart bij ons in groep
1/2/3. Welkom, lieve meiden! We hopen dat
jullie een fijne tijd zullen hebben op onze
school.

Verder in dit Wierdenieuws:
- Kinderboekenweek ‘Worden wat je
wil’
- Verkeerssituatie Adorp Noord (bericht
van de provincie)
- Zakelijke ouderavond
- Bericht over de e-waste race
- Even voorstellen
- Bericht van Sinterklaas
- Scholenmarkt Groningen
- Agenda

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Deze twee weken voor de herfstvakantie
hebben we gewerkt aan het thema van de
Kinderboekenweek. Dit hebben we zoal
gedaan:
•
•

•

•

•

•

•

•
•

een hoop nieuwe, aansprekende
boeken aangeschaft.
Kinderen laten aangeven welke
boeken ze graag nog meer willen in
onze bieb op school.
stopmotion filmpjes gemaakt onder
begeleiding van Rozemarijn Tromp
http://www.rozemarijntromp.nl/
Theaterlessen van Helma Dijkstra
https://cultuurcentrumhogeland.nl/a
uthor/helma-dijkstra/
Als voorproefje (voor de
zomervakantie): interview met Luit
Jager van de kaasbus (groep 2/3).
Het beschrijven van de beroepen van
je ouders en wat je zelf wil worden
(groep 2/3).
Interview maken en later uitvoeren
over het beroep van je ouders of een
andere volwassene (groep 4/5/6).
Een brief schrijven aan de toekomst
‘wat ben ik geworden?’ (groep 7/8).
Dansen en zingen op ‘Worden wat je
wil!’ van Kinderen voor kinderen.
https://www.youtube.com/watch?v=
vgi-feWZYO4

En dan staat er nog een bezoek van de
wijkagent op het programma voor groep 2
t/m 8 na de herfstvakantie.
We hopen dat kinderen met deze projectweek
weer ideeën op hebben gedaan ten aanzien
van de toekomst en ervaringen hebben
opgedaan, die hun wereldbeeld verbreden.

Verkeerssituatie Adorp Noord (bericht van
de provincie)
In week 43 en 44
wordt er een
vluchtheuvel
(middengeleider)
aangebracht in het
noorden van Adorp.
Om dit mogelijk te maken wordt er een
rijbaan gestremd en wordt het verkeer met
verkeersregelaars door Adorp-Noord geleid.
Het verkeerslicht bij ’t Witte Hoes en de
flitskast gaan tijdelijk uit, omdat de
verkeerssituatie door de werkzaamheden
anders is en het OM dan als beleid heeft de
flitskast uit te schakelen. Ook bij de oversteek
wordt men begeleid door verkeersregelaars.
Met dit bericht komt u de twee weken na de
herfstvakantie (vanaf maandag 25 oktober)
niet voor een verrassing te staan.

verslagen zijn vanaf een week van tevoren in
te zien op school (mogen niet verstuurd
worden via de mail).
Bericht over de e-waste race
We zijn ontzettend trots op hoe hard de
kinderen hebben gewerkt met de e waste
race. Het was een intensief project, waarbij
we hebben gezien dat dit enorm heeft
bijgedragen aan de groepsvorming aan het
begin van dit schooljaar. Dit is terug te zien in
de uitslag, waar we tros op mogen zijn in een
klein dorp.

Zakelijke ouderavond
Op dinsdag 2 november is 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. Op de agenda staat onder andere:
•
•
•
•
•

•

de jaarverslagen van OR en MR.
de financiële verslagen van overblijf
en OR.
de themagroepen, waar ouders zich
bij aansluiten.
oproepje voor een nieuw MR
lid/voorzitter overblijfcommissie.
vragen en opmerkingen van ouders,
die fijn zijn om in de groep te
bespreken.
Het bundelen van de informatieavond
en de zakelijke ouderavond.

De volledige agenda en de jaarverslagen van
OR en MR volgen dinsdag 26 oktober (een
week van tevoren) via de mail. De financiële

We zijn vierde geworden van de 10 scholen in
onze poule en zelfs tweede van de zes scholen
in gemeente Het Hogeland. Daarmee grijpen
we net naast de prijzen, maar de opbrengsten
ten aanzien van de groepsvorming vinden we
als school de grootste prijs (en we gaan eens
even kijken of we de inzet van de kinderen op
een andere manier kunnen belonen).
Een project als dit geeft ook een mooie
aanleiding om in de rest van het onderwijs op
te pakken, zoals bij het schrijven van teksten.
Onderaan dit Wierdenieuws beschrijven
Fenna, Danny en Nout hun visie op de e waste
periode.

Even voorstellen
Dit jaar zijn er twee nieuwe stagiair(e)s bij ons
gestart. Bij deze stellen zij zich voor.
Mijn naam is Riccardo Vlaming en ik ben 24
jaar oud. Op de maandag en dinsdag sta ik
met veel plezier in groep 4, 5 en 6 voor de klas.
Momenteel zit in mijn derde jaar van de
opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Ik heb
hiervoor gekozen omdat ik het ontzettend leuk
vind om kinderen dingen te leren en hen te
zien ontwikkelen.
Naast het lesgeven en studeren vind ik het
leuk om met
vrienden af te
spreken en met mijn
vriendin
verschillende landen
te bezoeken. Met
mooi weer ben ik op
de motor te vinden
voor een leuke rit. Ik
heb veel zin om er
met de kinderen een
leuke tijd van te
maken.
Met vriendelijke
groet,
Riccardo

Naast het lesgeven zit ik heel veel op het
water. Hier kan je mij op mooie dagen altijd
vinden in een zeilboot of met harde wind met
een kite. Dit doe ik alleen of gezellig met
vrienden.
Ik heb heel veel zin om de komende tijd op De
Wierde samen met de kinderen er een leuke
tijd van te gaan maken

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Bericht van Sinterklaas
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.

Misschien hebben
jullie al verhalen
gehoord over een
stagiaire op
maandag en
dinsdag. Ik zal
mijzelf daarom
even voorstellen.
Ik ben Juliët
Klaveringa, 18
jaar en tot en met
februari loop ik stage in groep 7 en 8.
Momenteel zit ik het tweede jaar van de PABO
in Groningen. Het allerleukste van de stage
vind ik het contact met de leerlingen. Ik ben
altijd in voor een gesprekje tussendoor. Ook
vind ik het heel leuk om te zien hoe leerlingen
groeien in de tijd dat ik ze leer kennen.

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

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.

15 oktober

’s middags feestje in
groep 7/8 voor de
verjaardag van juf
Frounie

16-24 oktober

Herfstvakantie

2 november

Zakelijke
ouderavond

8 & 9 november

Scholenmarkt
Groningen (groep
7/8)

11 november

Sint Maarten op
school

1 december

Viering Sinterklaas
op school

23 december

Kerstdiner

24 december

Vrijdagmiddag
groep 5 t/m 8 vrij

25 december – 9
januari

Kerstvakantie

Lees verder voor de verslagen van Fenna,
Danny en Nout!
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 4 november
Agenda
8 en 15 oktober

Workshop kinderen
en team drama
lessen

E-waste (Fenna)
Met E-waste strijden 10 scholen tegen elkaar en verzamelen oude elektronische spullen dat wordt
dan gerecycled. Het begon allemaal toen we een gastles kregen op school daar vertelde ze dat er
weinig grondstoffen zijn om elektronische spullen te maken daarom verzamelen wij elektronische
spullen zoals een iPad of telefoon en daar maken zij dan weer nieuwe spullen van.
Wat mag allemaal? Je mag eigenlijk alles inleveren maar niet groter dan 55cm bij 75cm. Ook kan je
strafpunten krijgen als je bijvoorbeeld 2 mobieltjes hebt en er drie invult dan krijg de punten die je
had moeten krijgen niet.
Hoe krijgen we punten? We krijgen punten door dingen te verzamelen een groter voorwerp is dan
ook meer punten.
Computer = 40 punten
Overige elektronica = 20 punten
Kabels = 10 punten
Telefoon = 30 punten
Taakverdeling: invoerder- teller- sjouwer
Wat doet de teller? De teller telt de spullen die bij onze school zijn gebracht. Dat schrijft hij dan op
een briefje en brengt dat naar de invoerder.
Wat doet de invoerder? De invoerder krijgt het briefje van de teller daar staan dingen op zoals 3
telefoons en 1 laptop dat voert de invoerder in op de site www.E-wasterace.nl daar kan de invoerder
invoeren hoeveel apparaten er zijn.
Wat doet de sjouwer? De sjouwer brengt de ingevoerde apparaten naar de container van E-waste.
Wat is ons doel? We willen natuurlijk een heel leuk reisje naar Nemo winnen maar we doen het ook
omdat er te weinig grondstoffen zijn om elektronische spullen te maken.
Hoe laten we weten dat we dit doen? Mensen moeten wel weten dat we dit doen dus hebben we
posters gemaakt en flyers in de brievenbus gedaan. Ook hebben we bij ons thuis gekeken en familie
gevraagd of ze wat hadden zo komen we aan al onze spullen.

E-waste race verslag (Danny en Nout)
Wat is E-waste?
E-waste is een afkorting voor oud elektronisch afval zoals kapotte mobieltjes en oude kabels en
andere oude/kapotte elektronische apparaten.
Wat kan u voor ons betekenen? Als je ons wilt helpen kan je naar de website www.E-WasteRace.nl
Daar kan je voor onze school OBS De Wierde je spullen aanbieden, en dan kunnen de leerlingen het
komen ophalen.
Waarom doen we dit? We doen dit omdat de grondstoffen voor elektronische apparaten als dit zo
doorgaat over 20 jaar op is. Daarom moeten we het oude E-waste gaan recyclen hierdoor hoeven er
ook geen kleine kinderen al van af jongs af aan in de mijnen werken. Als we winnen van 9 andere
scholen gaan we 11 November op schoolreisje naar Nemo in Amsterdam.
Kinderen werken in gevaarlijke mijnen ----> van de grondstoffen die zij uit de grond halen maken wij
jouw mobieltje. En dat proberen wij te voor komen door het E-waste te recyclen
Taken: eerst is er een groepje van kinderen die het E-waste gaat tellen die heten de tellers. Dan
schrijven ze het op een papiertje. Er is dan ook nog een groepje invoerders die voeren het getelde Ewaste in op de computer. Daar krijgen we dan punten voor. Als laatste is er een groepje sjouwers die
brengen het E-waste met kruiwagens naar de container.
Wat gaan ze er mee doen? Om 30 september komt het berdrijf Virol de container weer ophalen dan
wordt het E-waste gerecycled.

