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Wie is deze periode jarig? 
13 juni   Pelle 
16 juni   Ruben H 
18 juni   Amy 
23 juni   Elisa Rosa 
2 juli   Leanne 
7 juli   Nicolaï 
12 juli   Storm 
Een gezellige, feestelijke dag gewenst! 
 
Welkom 
We mochten de afgelopen periode weer een 
hoop kinderen verwelkomen op onze school. 
Vera is alweer 4 jaar geworden en is vorige 
week gestart in groep 1. Ook Amy startte 
vorige week bij ons op school, maar dan in 
groep 6. Daarnaast zijn Nicolaï, Olga en 
Maksym 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. Nicolaï 
komt de ochtenden in groep 1, Olga drie 
middagen in groep 5 en Maksym draait nog 
een paar weken de middagen mee in groep 8. 
Welkom lieve Vera, Amy, Nicolaï, Olga en 
Maksym. We wensen jullie een mooie en 
gelukkige tijd bij ons op school! 
 
Verder in dit Wierdenieuws 

- Afscheid juf Trix, einde van een 
tijdperk 

- Sauwerd Beweegt 
- De kwink van de week 
- Onderzoekende houding 
- Da Vinci 
- Update 50-jarig jubileum 
- Sportdag Winsum groep 3 t/m 8 
- MR-lid gezocht 
- Agenda.  
 

Afscheid juf Trix, einde van een tijdperk 

Na 19 jaar gaat juf Trix ons na dit schooljaar 

verlaten om te genieten van haar 

welverdiende pensioen samen met haar man 

Wim. In de andere bijlage is haar bericht aan 

jullie te vinden over het afscheid nemen van 

haar werk en van de scholen waar ze les gaf.  

Sauwerd Beweegt 

Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni is het weer 

sportweek ‘Sauwerd Beweegt’. Wij doen mee 

met de opening op het schoolplein en worden 

hierin begeleid door Marijke van dansschool 

Marijke. Houd je van dansen, sluit dan zeker 

aan. Maar ook mensen die niet van dansen 

houden, kunnen de motiverende woorden en 

moves van Marijke vast niet weigeren! Van 

harte welkom allemaal op dinsdag 7 juni om 

8.30 uur!! 
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De kwink van de week 

Deze week zijn we gestart met het thema 

‘Positief communiceren’. Hiervoor staat 

Condor centraal: denk voor je spreekt, zeg 

wat er gebeurt, blijf vriendelijk en houd 

rekening met de gevoelens van een ander (zie 

poster hieronder). De Kwink van de week is 

per groep:  

• 123: ‘Ik kijk goed naar wat de ander 

doet en kan tips geven.’ 

• 456: ‘Feedback? Doe het positief!’ 

• 78: ‘Feedback? Maak elkaar sterker!’ 

 

Onderzoekende houding 

Het is belangrijk dat kinderen een 

onderzoekende houding ontwikkelen. Daar 

hebben ze de rest van hun leven profijt van. 

Bij een onderzoekende houding is een vraag 

eigenlijk belangrijker dan het antwoord (tenzij 

je vraagt om een snoepje, dan wil je natuurlijk 

gewoon ‘ja’ horen). Met Da Vinci werken we 

aan het ontwikkelen van een onderzoekende 

houding en leren we kinderen dat het stellen 

van vragen belangrijk is. Daarom staat aan het 

begin van een thema het stellen van vragen 

centraal. Niet alleen met Da Vinci, maar de 

hele dag door stellen kinderen leuke vragen. 

Om jullie even mee te laten genieten, een 

paar vragen uit groep 3 .  

 

Da Vinci 

Met Da Vinci (wereldoriëntatie) werken we 

weer aan verschillende thema’s. In groep 1 

staat het thema lente en insecten centraal. Er 

worden lieveheersbeestjes geknutseld, er 

wordt geoefend met lettergrepen rondom 

insecten, er wordt onderzoek gedaan op de 

natuurspeelplaats en meer.  

In de groepen 2 en 3 wordt er gewerkt aan 

het thema ‘de maan en de ruimte’. Groep 2 

was toe aan het woord ‘maan’ met Veilig 

Leren Lezen en bij dat thema wilde groep 3 

graag aansluiten: eigen planeten bedenken, 

een vormdicht maken bij de maan, knutselen, 

lezen en natuurlijk kan Paxi (educatief 

materiaal van de ESA) niet ontbreken.  

In groep 4,5,6 wordt gewerkt aan het thema 

‘Van ridders tot ruimtevaart’. Er worden 

kastelen gebouwd, een strip gemaakt en er 

lopen regelmatig jonkvrouwen en – heren 

door de klas.  

Groep 7,8 werkt aan ‘De nieuwe tijd’, tussen 

1500 en 1600. Hierbij staan thema’s als 

ontdekkingsreizen, de VOC, de renaissance, 

het opnieuw kijken naar de Griekse en 

Romeinse tradities centraal.  



   
 

   
 

Update 50-jarig jubileum 

De inhoudelijk vormgeving van het 

jubileumboek is al een heeeel eind op weg. 

Kirsten en Beno hebben veel content klaar en 

het gaat nu echt de laatste fase in. 

Aanstaande zaterdag 28 mei om 13.00 houdt 

Beno Hofman een lezing over de 

‘Geschiedenis van het onderwijs in Adorp’. 

Van harte welkom allemaal! Dit is ook 

onderdeel van de viering van het 30-jarig 

jubileum van de culturele commissie Adorp, 

Sauwerd en Wetsinge.  

Op vrijdag 8 juli is de presentatie van het 

boek en jubileumfeest. Het start op de 

tweede helft van de middag en is met een 

hapje en een drankje. Details volgen later. We 

zouden het heel leuk vinden om dit weer 

groots te kunnen vieren na de afgelopen twee 

jaar.  

Sportdag  

Dinsdag 31 mei (groep 3/4), woensdag 1 juni 

(groep 5/6) en donderdag 2 juni (groep 7/8) 

vindt de jaarlijkse sportdag in Winsum weer 

plaats. Een groot en leuk evenement, waar 

veel scholen uit Winsum en omgeving aan 

deelnemen (op de sportvelden aan de 

westkant van Winsum). Groep 7/8 zal op de 

fiets gaan. Willen jullie van tevoren de fietsen 

weer even checken? 

Het vervoer voor groep 3/4 en groep 5/6 is 

bijna helemaal rond. Klassenouders Jolanda 

van Dijk (groep 123) en Sietske Blokzijl (groep 

456) regelen het vervoer, dank daarvoor! 

Mocht je op de ochtend nog kunnen halen, 

dan kun je het nog aan hen laten weten. 

Mede namens het team een gezellig, zonnig 

Hemelvaart weekend gewenst,  

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 16 juni.   

Agenda  

25 mei Studiedag, alle 
kinderen vrij 

26 t/m 29 mei Hemelvaartweekend, 
alle kinderen vrij 

31 mei Sportdag Winsum 
groep 3/4  

1 juni Sportdag Winsum 
groep 5/6 

2 juni Sportdag Winsum 
groep 7/8 

6 juni Tweede Pinksterdag, 
alle kinderen vrij 

7 juni Opening sportweek 
‘Sauwerd Beweegt’ 

13 juni  Overblijf commissie 
 

21 juni Open dag 14:30 tot 
16:30 

29 juni Studiedag, alle 
kinderen vrij 

30 juni MR vergadering 
 

7 juli Schoolreis groep 1 
t/m 6 
 

8 juli  50-jarig jubileum De 
Wierde, in de 
namiddag (details 
volgen) 

12 juli Musical groep 7/8 
 

14 juli Laatste schooldag 
groep 1 
 

15 juli Laatste schooldag 
groep 2 t/m 8, ’s 
middag alle kinderen 
vrij 

 


