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Dit jaar vieren we ons 50-jarig jubileum. In
1972 is de Wierde als school gestart. Het
onderwijs in Adorp bestaat al veel langer,
sinds de stichting van de kerk in Adorp in de
veertiende eeuw (zo’n 700 jaar geleden dus,
er wordt nog preciezer onderzoek gedaan).
Dat is natuurlijk reden voor een feestje. Er
wordt al druk gekeken hoe we hier vorm aan
gaan geven. De archieven worden
opengetrokken (historische kring Ubbega
wordt benaderd, eigen foto/krantenknipsel
archief, de jaarboeken). Daarnaast zullen veel
mensen in Adorp zelf ook materiaal hebben,
dat kan bijdragen aan deze mooie mijlpaal.
Wat is de bedoeling?
In samenwerking met Beno Hofman en
Kirsten Otten wordt er een boek gemaakt. Dit
zal een combinatie worden van de
geschiedenis van het onderwijs in Adorp en
werk van kinderen die nu op school zitten. Zo
is het plan om interviews te houden, teksten
te schrijven en tekeningen te maken. Voor het
historische deel zullen foto’s en verhalen
worden opgenomen.
Wat kan iedereen bijdragen?

Wie is deze periode jarig?
31 januari
Nena
6 februari
Frank
29 februari
Daniek
2 maart
Jonne
Een gezellige, feestelijke dag gewenst!
Verder in dit Wierdenieuws
- 50-jarig jubileum van De Wierde.
- Nationaal Voorleesontbijt.
- Studiedag 9 februari.
- Even voorstellen.
- Groep 7/8 naar De Magneet op de
PABO.
- Krentenbaard op school.
- Agenda.

Er zijn op school foto’s van verbouwingen (de
nieuwe school in 1989, de feestelijke opening,
vieringen van Sinterkerst, krantenknipsels van
bijzondere gebeurtenissen). Heb je foto’s van
vroeger die hierop een mooie aanvulling
kunnen zijn, dan zijn die welkom. Ook als je
iemand weet, die geinterviewd zou kunnen
worden als bijdrage voor het boek, zijn
suggesties welkom. We hebben een
overzichtje gemaakt van mensen die kort, iets
langer of heel lang geleden naar onze school
gingen, maar dit overzicht is natuurlijk nog
lang niet compleet.
We houden jullie op de hoogte via het
Wierdenieuws en Facebook.

Nationaal Voorleesontbijt

Studiedag 9 februari

Van 26 januari tot en met 5 februari zijn de
nationale voorleesdagen, zie ook
https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdag
en/ Wij hechten als school een grote waarde
aan voorlezen, zowel op school als thuis.
Zomaar aan aantal redenen om jongere maar
ook zeker oudere kinderen voor te lezen:

Op studiedagen trekken wij als team een hele
dag uit voor de verdere ontwikkeling van ons
onderwijsaanbod. Dit betekent dat de
kinderen dan vrij zijn (zoals ook opgenomen is
in de jaarkalender). Komende studiedag zal
vooral in het teken staan van: taalonderwijs,
Kwink in het team en de doorgaande lijn in
school, de uitkomsten van ons driejaarlijkse
RI&E onderzoek.
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versterken van de band met je kind.
oefenen met concentratie.
taalinzicht, woordenschat en daarmee
het zelfvertrouwen vergroten.
een voorleesmoment voor het slapen
biedt structuur en rust.
het ondersteunt bij het leren spellen
en begrijpend lezen.
Het stimuleert de sociale en
emotionele ontwikkeling van kinderen
(bijvoorbeeld inleven in een
personage).
het geeft aanleiding tot gesprek met
je kind.
ontwikkelen van de fantasie.
het maakt nieuwsgierig.

Als je boekentips zoekt bij deze belangrijke
ontwikkeldoelen van je kind zoekt:
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/10redenen-waarom-voorlezen-een-goed-ideeis/#:~:text=Het%20voorlezen%20aan%20je%2
0kind,in%20aanraking%20komen%20met%20
boekentaal
Op donderdag 27 januari hebben we ons
voorleesontbijt. Met de wat beperkende
maatregelen hebben we gekozen voor het
eigen voorleesboek door de eigen leerkracht,
behalve in groep 1/2/3. Daar komt Janna van
de bibliotheek met de kamishibai
(vertelkastje) om het prentenboek van het
jaar voor te lezen. Onze OR zorgt voor een
lekker gezond hapje tijdens het
voorleesontbijt. Dit is een aanvullend ontbijt,
dus wel graag thuis ontbijten.

Even voorstellen
Ik wil mezelf even
voorstellen, omdat
ik stageloop in
groep 1, 2 en 3.
Misschien hebben
sommigen mij al
wel eens gezien,
omdat ik voor de
kerstvakantie al een paar keer in deze leuke
klas mocht meekijken. Nu ben ik er elke
woensdag en donderdag tot aan de
zomervakantie als LIO-stagiaire. Mijn naam is
Lena de Vries-Hofman en ik volg de PABO aan
de NHL-Stenden. Samen met mijn man en drie
kinderen van 1, 4 en 6 jaar oud woon ik in
Groningen. Ik kijk er ontzettend naar uit om in
deze klas ervaring op te doen in
samenwerking met de kinderen, maar ook
met de andere juffen op De Wierde. Mochten
jullie nog vragen hebben, stel deze dan gerust.

Groep 7/8 naar De Magneet op de PABO

Krentenbaard op school

In september van dit schooljaar hebben de
kinderen van groep 7/8 keihard gewerkt met
het inzamelen van e-waste. Dit was in alle
opzichten een mooi proces. Een van de
belangrijkste mooie uitkomsten voor ons was
het vormen van de groep aan het begin van
het schooljaar. Helaas grepen ze ondanks het
harde werk echt NET naast de prijzen. Juf
Frounie is op zoek gegaan naar een mooie
activiteit voor deze harde inzet om de
kinderen zo toch te belonen en
complimenteren met hun harde werk.
Daarom is gekozen voor een uitstapje naar De
Magneet van de PABO, Hanzehogeschool. Dit
hebben we wel eens eerder gedaan en
hebben we goede ervaringen mee. Dit uitje
inclusief bus zal compleet verzorgd
plaatsvinden op vrijdag 18 februari van 9.00
tot 11.00. We gaan ervan uit, dat we op tijd
(11.45 uur) terug zijn voor de overblijf/ thuis
een broodje eten. Voor meer informatie:
https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/maatsch
appij/pedagogische-academie/bedrijven-enwerkveld/science-centrum/breng-klasbezoek-magneet

Er zijn twee gevallen van krentenbaard
geconstateerd in de midden- en de
bovenbouw. Als kinderen krentenbaard
hebben, is het goed om extra handhygiëne te
stimuleren en kinderen eraan te herinneren,
dat ze niet aan wondjes moeten krabben.
Krentenbaard is al besmettelijk voordat het
uiterlijk zichtbaar is en kinderen hoeven mede
om die reden met krentenbaard niet thuis te
blijven. Als je wondjes geconstateerd, kun je
ervoor kiezen om naar de huisarts te gaan. Er
zijn verschillende zalfjes tot een antibiotica
crème die de genezing kunnen versnellen
(afhankelijk van de heftigheid). Zie voor meer
informatie
https://www.thuisarts.nl/krentenbaard/mijnkind-heeft-krentenbaard
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 3 februari
Agenda
27 januari

Nationaal
Voorleesontbijt

25 januari

Laatste stagedag
Riccardo en Juliet

9 februari

Studiedag, alle
kinderen vrij

14 februari

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

18 februari

19 – 27 februari

