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Wie is deze periode jarig?
6 februari
Frank
29 februari
Daniek
2 maart
Jonne
9 maart
Aaron
12 maart
Emma E
12 maart
Isabelle
19 maart
Liam
25 maart
Ruben B
28 maart
Lienke
29 maart
Casper
31 maart
Naomi
Een gezellige, feestelijke dag gewenst!
Prietpraat
Er worden pinguïns geverfd binnen het thema
‘Winterdieren’ in groep 1/2/3.
Pelle: ‘Moet je kijken juf, deze oranje verf is
veel drijviger dan de gele’.

Alle geluk gewenst
Isabelle was woensdag voor het laatst bij ons
op school, omdat zij vandaag emigreert naar
Guadeloupe. De kinderen van groep 123
hebben gesnoept van een lekkere vlindertaart
en een mooi aandenken gemaakt. We wensen
Isabelle en haar familie alle geluk op hun
nieuwe, zonnige woonplek en kom weer eens
aan als je in Nederland bent!
Informatie vanuit de GGD over opvoeding
Vanuit de GGD komt er regelmatig een
nieuwsbrief uit over een bepaalde
opvoedkwestie. De afgelopen twee
onderwerpen zijn in de bijlagen opgenomen.
Een gaat over driftbuien en de ander over het
omgaan met opstandig/brutaal gedrag.

Home start gemeente Hogeland
In de bijlage is een beschrijving te vinden van
het programma homestart vanuit gemeente
het Hogeland. Dit programma is gericht op
opvoedondersteuning in een toegankelijke
vorm. Er is ook een kort filmpje te bekijken
over de inhoud van dit programma via de
volgende link https://youtu.be/k7PEiGI70EE
Kunstenaar Jef Depassé overleden
Voorleesontbijt 2022
Vorige week donderdag hebben we weer
meegedaan aan het Nationale
Voorleesontbijt. Dit is een initiatief van
stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek (CPNB)
https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdag
en/ voor meer informatie. Allereerst willen we
de ouderraad weer bedanken voor een
gezond en lekker ontbijt voor de kinderen.
Alles was van tevoren gewassen en
klaargezet, zodat de kinderen toch konden
genieten van het voorleesontbijt binnen de
maatregelen. TOP, DANK JE WEL!
Janna van de bibliotheek kwam voorlezen aan
de peuters en kinderen van groep 1 en 2. Zij
las het prentenboek van het jaar 2021 ‘Maar
eerst ving ik een monster’. Groep 3 werd door
juf Nienke voorgelezen uit ‘Tim de
boswachter’. Groep 4/5/6 werd voorgelezen
uit het sprookjesboek 'Kikkerbilletjes van de
koning’ en dan het sprookje ‘Het
piekermannetje’ door juf Marloes. In groep
7/8 heeft juf Frounie
het voorleesboek
‘Hotel de grote L’
uitgelezen, wat
gelukkig toch weer helemaal goed af liep. Nu
het boek uit is, kan het leuk zijn om ook de
film te kijken met je kind. Onderaan dit
Wierdenieuws vind je een uitgebreidere
fotoreportage.

Op ons grote schoolplein staat al sinds jaar en
dag het kunstwerk van Jef Depassé, genaamd
‘De bison’. In Adorp en Sauwerd zijn meer
werken te vinden in dezelfde stijl. Zo zijn de
vogel (hoek Molenweg/De Vang, Adorp), de
getordeerde zuil (De Stelling, Adorp), het
paard (Plantsoenweg, Sauwerd) en het kleine
paardje bij mevrouw Ferkranus
(Stationsstraat, Sauwerd) ook van zijn hand.
Helaas bereikte ons het droevige bericht dat
Jef Depassé 22 december 2021 is overleden.
Jef was zijn hele leven beeldhouwer. Zijn
andere werk is te bekijken op
https://www.jefdepasse.nl/

"Jef kon het hakken niet laten:
hij hakte iedere dag.
Hij hakte diepe gaten,
tot hij de achterkant zag."
(Joop J. van Zanten)
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 3 maart

Agenda

(zie Parro app vanaf
9 februari voor
inschrijving)

3 februari

MR vergadering

9 februari

Studiedag, alle
kinderen vrij

14 februari

10 februari

Rapportfolio groep 3
t/m 8 mee

18 februari

14-17 februari

Week van de
oudergesprekken

19 – 27 februari

Start LIO stage
Judith Bakker, groep
4/5/6
Groep 7/8 naar De
Magneet op de
PABO
Voorjaarvakantie

