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Wie is deze periode jarig?
17 december
Teun
22 december
Daan
24 december
Luïsa
28 december
Janet
8 januari
Victor
Een gezellige, feestelijke dag gewenst!
Verder in dit Wierdenieuws
- Een decembermaand op z’n 2021-igs.
- Praten met je kind over Corona.
- Wijziging op Coronamaatregelen van
1 december.
- Afscheid juf Ilse.
- Agenda.

Een decembermaand op z’n 2021-igs
Het was alweer 4 november toen het laatste
Wierdenieuws uitkwam. Tussendoor was er
veel communicatie vanuit school, die vooral
over de Coronamaatregelen ging. We hadden
van tevoren een ander beeld bij deze
decembermaand van 2021, maar binnen alle
mogelijkheden wordt er hard gewerkt om de
kinderen een fijne tijd op school te geven.
Sinterklaas heeft ons op 1 december op een
alternatieve manier bezocht (hebben jullie het
filmpje op de Parro app gezien) en deze week
werden de surprises in groep 4 t/m 8
uitgewisseld. De cadeautjes voor de kinderen
van groep 1/2/3 zijn meegegaan, voor de
kinderen die niet op school waren, liggen ze
natuurlijk klaar. Grote dank aan de
Sinterklaascommissie, die steeds is blijven
kijken naar wat wel kan en hoe het voor
kinderen zo goed mogelijk geregeld (en
gefilmd) kon worden.
Ook met de kerstviering zullen we weer kijken
naar wat er wel kan binnen de maatregelen.
Als we het vergelijken met de
decembermaand van vorig jaar (toen we
halsoverkop voor de kerstvakantie in
lockdown gingen), gaan we er tot nu toe
vanuit, dat we het kalenderjaar gezellig af
kunnen maken op school. Dat is weer een
sprong voorwaarts.
Op onze school lijken we een grote Coronagolf
achter ons te hebben gelaten. Vooral de
middenbouw (waar het van alle kanten leek te
komen en de helft van de kinderen de
afgelopen periode een besmetting heeft
doorgemaakt) is geraakt, maar gelukkig
hebben we inmiddels alle kinderen weer
gezond op school. Laten we hopen dat het
hierbij blijft en iedereen de decembermaand
op school vol kan maken! Uitgangpunt voor
ons zal altijd zijn: fysiek onderwijs op school
(binnen de mogelijkheden) in een sociaal en
emotioneel veilige en plezierige omgeving
voor kinderen!

Praten met je kind over Corona
Een periode zoals bijvoorbeeld afgelopen
weken in de middenbouw, doet wat met
kinderen, zowel de kinderen die ziek zijn
geworden, als de kinderen die naar school
bleven gaan. Kinderen hebben vragen en
misschien ook angsten. Opmerkingen als:
‘Denk je dat andere kinderen met me willen
spelen als ik beter ben?’ of ‘Komt het door mij
dat mijn vriendje/vriendinnetje ziek is?’ zijn
misschien pijnlijk, maar hiermee geeft je kind
een opening voor het gesprek. Het
Nederlands jeugdinstituut geeft handvaten en
tips voor het voeren van het gesprek met je
kind. In het kort is het van belang open vragen
te stellen en goed te luisteren naar je kind. Zo
kom je er het beste achter of er angsten
spelen. Je kunt als ouder rekening houden
met deze tien tips:
1) Stel open vragen om erachter te
komen waar je kind over nadenkt.
2) Wees eerlijk zonder je kind bang te
maken.
3) Houd je antwoord kort en blijf dichtbij
de vraag van het kind.
4) Leg uit waarom dingen nu anders
gaan en gebruik hulpmiddelen
(Jeugdjournaal, prentenboek).
5) Geef aan wat je kind zelf kan doen
(laat bijvoorbeeld een tekening
maken van wat allemaal WEL kan).
6) Blijf erover praten en kies een
spontaan moment (zoals tijdens het
dekken van de tafel).
7) Let op het gedrag van je kind en
benoem dit, bijvoorbeeld: ‘Ik merk dat
je wat stiller bent, wil je me vertellen
waar je aan denkt?’
8) Heb aandacht voor gevoelens: het
gevoel is echt en mag er zijn.
9) Sluit je gesprek positief af: benoem
wat goed gaat en wat iedereen heeft
geleerd.
10) Let op meeluisteren: wees je ervan
bewust dat kinderen meeluisteren
met gesprekken tussen volwassenen
of bijvoorbeeld met het journaal.
Voor meer informatie kun je de website van
het Nederlands Jeugdinstituut bezoeken:
https://www.nji.nl/coronavirus/praten-metkinderen-over-corona

Surprises van groep 4/5/6

Nenalien Griffel

Surprises groep 7 en 8

Afscheid juf Ilse
Sinds 4 januari van dit jaar heeft juf Ilse de
Jong bij ons stage gelopen. Ze was eerst een
aantal weken in de middenbouw en vanaf
februari heeft ze in de onderbouw
stagegelopen. Dit schooljaar kon ze zelfs van
de zomer tot de kerst op de woensdag als
onderwijsassistent bij ons aan het werk. Dit
was een plezierige ervaring en prachtige
aanvulling in een grote groep 1/2/3. Voor de
kerstvakantie rondt juf Ilse haar stage en haar
werkzaamheden bij ons af. Ze zal zich richten
op het afronden van haar opleiding, zodat ze
straks als leerkracht aan het werk kan.
Daarnaast heeft ze bij ons bestuur voor het
komende half jaar een mooie aanstelling als
onderwijsassistent gekregen in het onderwijs
aan de kinderen van vluchtelingen uit
Afghanistan, dat in een van de oude
schoolgebouwen in
Uithuizen wordt
gegeven. Veel geluk
in je verdere
carrière, Ilse!
Bedankt voor je
liefdevolle en grote
inzet voor onze
school.

Wijziging op Coronamaatregelen van 1
december
De regels inzake corona zijn door de overheid
opnieuw iets veranderd. Zo mogen kinderen
met milde verkoudheidsklachten met een
negatieve zelf test wel naar school. Zie ook
https://www.poraad.nl/nieuws-enachtergronden/milde-coronaklachten-meteen-negatieve-zelftest-kunnen-leerlingen-en
In de andere bijlage vind je de beslisboom
voor als je twijfelt of je kind naar school kan.
Dit is de laatste versie van 2 december. Hierin
is bovengenoemde aangepaste maatregel nog
niet in opgenomen. Kent u dat liedje, dames
en heren?
https://www.youtube.com/watch?v=LFHjcQy
EnEY&t=4s
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 23 december
Agenda
21 december

Kerstknutselmiddag

23 december

Kerstdiner

24 december

Vrijdagmiddag
groep 5 t/m 8 vrij

25 december – 9
januari
10 januari

Kerstvakantie

20 januari

Nationaal
Voorleesontbijt

OR vergadering

