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Wie is deze periode jarig?
19 april
Alisa
19 april
Enora
19 april
Louise
22 april
Khonwarin
25 april
Tobias
1 mei
Danny
8 mei
Monique
15 mei
David
15 mei
Vera
Een gezellige, feestelijke dag gewenst!
Welkom
Sophie is inmiddels 4 jaar geworden en is
gestart bij ons op school. Daarnaast hebben
jullie vast gehoord dat er in groep 123 nog
twee kinderen zijn gestart. Illia en Varvara zijn
ook bij ons op school gekomen. Omdat zij uit
Oekraïne komen en een grote verandering
doormaken met een start op onze school in
een nieuw land met een vreemde taal,
draaien zij niet de hele week mee. Dit bouwen
we langzaam op. Welkom lieve Sophie, Illia en
Varvara, we hopen dat jullie een mooie tijd
hebben op onze school!
Verder in dit Wierdenieuws
- Update 50-jarig jubileum
- Extra inzet personeel groep 123 na de
meivakantie
- Groepsindeling 2022-2023

Alle interviews zijn inmiddels afgenomen door
de kinderen. Bijna alles is tot in detail
uitgewerkt en is grotendeels al naar de
vormgever (Kirsten Otten) gestuurd. De
gedichten van groep 3 en 6 zijn af, de
leesplankjes en andere mooie kunstwerken
voor in het jubileumboek zijn ook al een eind
op weg. Een korte update:
•

•
•

•

De verenigingen van Adorp zijn
akkoord met de aanvraag uit het
dorpsbudget voor het uitgeven van dit
jubileumboek en bij een toekenning
door de gemeente zal het gratis
kunnen worden verstrekt aan alle
kinderen van school en alle Adorpers
(en in Sauwerd wonende betrokkenen
bij de school).
April/mei/juni: inhoudelijke
vormgeving boek.
Zaterdag 28 mei: lezing Beno Hofman
‘Geschiedenis van het onderwijs in
Adorp’.
Vrijdag 8 juli: presentatie van het
boek en jubileumfeest.

Sneak preview interview-duo’s: mevrouw Heuker
(92 jaar, voor WOII op onze school gestart) en
Danny.

Extra inzet personeel na de meivakantie
We wisten dat groep 123 groot zou worden
maar de groep wordt nog groter dan we
hadden kunnen voorspellen. Daarom is er
extra formatie aangevraagd, zodat we na de
meivakantie de groepen uit elkaar kunnen
halen. Er zal een tijdelijke wand in het lokaal
geplaatst worden in de meivakantie, zodat
groep 2/3 rustiger en geconcentreerder kan
werken en groep 1 tijdens het spelen en
werken niet steeds rekening hoeft te houden
met het ‘stil werken’ tijdens de
werkmomenten. Juf Tina en juf Lena werken
tijdelijk tot de zomervakantie extra om de
groepen te kunnen splitsen. Dit betekent voor
de kinderen dat er geen wijzigingen zijn ten
aanzien van de juffen.
Groepsindeling 2022-2023
Ook in het komende schooljaar zal de
onderbouw een grote en snel groeiende
groep zijn. Dit is goed nieuws voor de school!
Dit betekent wel dat we een andere keuze
moeten maken voor de groepsindeling
komend schooljaar. De afgelopen drie jaren
hebben we gewerkt met de combinatie: groep
123, groep 456 en groep 78. We gaan nu weer
terug naar de combinatie die we daarvoor
hadden, namelijk: groep 12, groep 345, groep
678.
Beide combinaties hebben voordelen en die
gaan we komend schooljaar weer optimaal
benutten. 21 april is de groepsindeling aan de
MR voorgelegd om mee te denken. De
aandachtspunten zijn besproken. Als hierover
vragen zijn, natuurlijk altijd welkom om deze
te komen stellen!

Sneak preview interview-duo’s: mevrouw Bottema (90
jaar, in WOII op onze school gezeten) en Naomi.

4 mei dodenherdenking monument Sauwerd
Zoals ieder jaar is er op 4 mei een
gezamenlijke dodenherdenking bij het
monument in Sauwerd. Dit jaar zullen Naomi
en Fenna een gedicht voorlezen bij deze
herdenking. We vinden het heel dapper en
zijn trots dat ‘onze’ meiden dit willen en
durven doen. De herdenking is openbaar en is
bedoeld voor Adorpers en Sauwerders (en wie
graag aansluit om samen te herdenken).
Sportdag Winsum groep 3 t/m 8
Na een lange periode kan eindelijk de grote
sportdag in Winsum weer plaatsvinden.
Nieuw dit jaar is, dat de dinsdag ervoor ook
een ochtend voor groep 3/4 wordt
georganiseerd. Hier doen we graag aan mee.
Het vindt plaats op 31 mei (groep 3/4), 1 juni
(groep 5/6) en 2 juni (groep 7/8). Hiervoor
zullen we wat hulp nodig hebben met
vervoer. Tegen die tijd zullen we de ouders
daarvoor benaderen. Met dit bericht kun je
alvast kijken of dit mogelijk is.

Wisseling MR-lid
De afgelopen jaren heeft Mirjam de Rijcke de
rol als voorzitter en lid van onze MR vervult.
We zijn blij met het aandeel dat zij in onze MR
heeft gehad en de gesprekken die we
daardoor konden voeren over het beleid op
onze school. Als er een nieuw MR-lid zou zijn,
wilde Mirjam graag haar rol neerleggen. Dit
nieuwe MR-lid is gevonden in de vorm van
Niels Heijne. Niels heeft gisteravond
meegedraaid in de MR en heeft besloten de
rol van MR-lid op zich te nemen. We danken
Mirjam hartelijk voor haar inzet de afgelopen
jaren en verwelkomen Niels als MR-lid!
Ook Floris Knot is inmiddels 4 jaar lid van de
MR. Dit heeft hij met plezier gedaan, maar op
dit moment wordt het moeilijker om te
combineren. Daarom zijn we nog steeds op
zoek naar een nieuw MR-lid, die de rol van
Floris kan opvullen.

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op dinsdag 24 mei.
Agenda
21 april

MR vergadering

20 en 21 april

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

22 april

23 april t/m 8 mei
9, 10, 11 mei
9 mei
13 mei

Gastles Cuno
Koopstra over
opgravingen
Onstaborg Sauwerd

17 mei

’s Middags bezoek
aan borgterrein
Sauwerd om zelf
opgravingen te doen
(groep 5 t/m 8)

19 mei

MR vergadering

25 mei

Studiedag, alle
kinderen vrij
Hemelvaartweekend,
alle kinderen vrij
Sportdag Winsum
groep 3/4

Met het vertrek van Mirjam en het mogelijke
vertrek van Floris (hij blijft in de MR tot er een
nieuw lid is), komen er ook twee andere
functies vrij:
-

Voorzitter van de MR.
Voorzitter van de overblijfcommissie.

Als er een nieuw MR-lid is gevonden, wordt er
in de MR met elkaar gekeken hoe deze
functies goed verdeeld kunnen worden.
Mochten er vragen zijn over de functies en
wat een MR-lid zoal doet, kun je altijd een van
de MR-leden benaderen: Floris Knot, Niels
Heijne, Frounie Borgman of Elsa Schepers.
Mede namens het team een gezellige, zonnige
meivakantie gewenst,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde

Schoolkamp groep
7/8
Overblijf commissie

26 t/m 29 mei
31 mei

1 juni

Sportdag Winsum
groep 5/6

2 juni

Sportdag Winsum
groep 7/8

6 juni

Tweede Pinksterdag,
alle kinderen vrij

