Trots op onze huisdichter
De lente is machtig, de lente is fijn. Er worden
schaapjes geboren zo lief en zo klein.
In de lente kan je dromen over dagen vol pret.
Want er is niemand op de wereld die de lente
verzet.
Lente is buiten de bloemen die komen, Dat is
toch het fijnste om over te dromen?..........
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Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp
Tel. 050 -3061261

De lente is machtig, De lente is fijn is dat niet
het mooiste om blij over te zijn......

obsdewierde@lauwerseneems.nl
www.obsdewierde.nl
www.facebook.com/ikcadorp
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Verder in dit Wierdenieuws
- Keuzes maken.
- Update 50-jarig jubileum
- Bijlagen
- Agenda.
Keuzes maken
Wie is deze periode jarig?
19 maart
Liam
25 maart
Ruben B
28 maart
Lienke
29 maart
Casper
31 maart
Naomi
1 april
Noor
6 april
Sophie
19 april
Alisa
19 april
Enora
19 april
Louise
22 april
Khonwarin
25 april
Tobias
1 mei
Danny
Een gezellige, feestelijke dag gewenst!

Het is zo heerlijk dat alles weer kan en
daardoor komt er ook weer veel op ons af.
Alleen maar leuke en leerzame dingen, maar
we moeten toch een paar keuzes maken.
Daarom hebben we met elkaar afgesproken
dat we de Paasmiddag (die gepland stond op
14 april) even niet doen dit jaar. Ieder jaar
weer Pasen, dus volgend jaar een nieuwe
kans. Zo kan alle aandacht naar de
Koningsspelen (22 april), ons 50-jarig
Wierdejubileum (vrijdag 8 juli en alle
voorbereidingen die daarbij horen), de
opgravingen van de Onstaborg (week 19 en
20), schoolreis (nog te plannen), kamp
(9,10,11 mei groep 7/8) en musical
bovenbouw (laatste schoolweek). U ziet,
dames en heren, het is volle bak en ook
rekenen, taal, Da Vinci, Kwink, muziek, kunst,
gym, HVO, GVO en meer gaat allemaal ook
nog gewoon door.

Update 50-jarig jubileum
Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de
voorbereidingen voor het jubileumboek en
jubileumfeest. Een korte update met plannen
en data:
Week 13: interviews met oud-personeel,
namelijk meester Aart, juf Cora en meester
Franz. Meester Uildriks is al geïnterviewd.
Week 14: introductie van het jubileumjaar in
de klassen (middenbouw en bovenbouw).
Interviews met oud-leerlingen door de
kinderen van groep 7/8.
Moreel kompas, groep 456

April en mei: inhoud voor het boek wordt
gemaakt en aangeleverd bij Beno en Kirsten.
Kinderen verzorgen de helft van de inhoud,
Beno en Kirsten zullen in de andere helft de
geschiedenis van het onderwijs in Adorp
beschrijven.
Mei en juni: het boek wordt in vormgegeven.
Zaterdag 28 mei: lezing Beno Hofman via de
culturele commissie met als onderwerk
‘Geschiedenis van het onderwijs in Adorp’.
Vrijdag 8 juli: presentatie van het boek en
jubileumfeest.
Bijlagen

Opdracht taalkast groep 456

Themamuur groep 456 ‘Weer en Water’

In de twee andere bijlagen is te lezen dat
speelgoedbank SAM een permanente
uitbreiding krijgt voor kinderen die opgroeien
in armoede. Dit is de actie waarvoor wij altijd
speelgoed inzamelden voor Sinterklaas. De
andere bijlage is een oproep voor vrijwilligers
in de centrumkerk in Winsum voor de
eventuele opvang van vluchtelingen uit
Oekraïne.

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 14 april
Agenda

3D opdracht bouwen en samenwerken, groep 7/8

14 april

MR vergadering

20 en 21 april

CITO eindtoets
groep 8

22 april

Koningsspelen op
school (ochtend
groep 234, middag
groep 5 t/m 8)

23 april t/m 8 mei

Meivakantie

9, 10, 11 mei

Schoolkamp groep
7/8

9 mei

Overblijf commissie

13 mei

Gastles Cuno
Koopstra over
opgravingen
Onstaborg Sauwerd

Week van 16 mei

Bezoek aan
borgterrein Sauwerd
om zelf opgravingen
te doen (groep 5
t/m 8)

Begrijpend lezen op een andere manier: vat een boekje
mini-informatie samen, maak er een infographic van,
presenteer je pitch in 1 minuut aan de klas, groep 7/8.

