Welkomstcomité
Ruben H komt het plein oplopen en ziet vier
juffen staan: ‘Wat veel juffen op een rij, dat
had ik nooit verwacht.’

16 juni 2022

Regeljuf
Juf Marloes heeft helaas Corona (is er gelukkig
niet echt ziek van) en juf Elsa en juf Floor
nemen de groepen over. Aaron: ‘Dat komt wel
goed juf, want juf Marloes kan de dingen altijd
heel goed regelen.’
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Regenbooggarage, zo’n mooie garage wil iedereen wel!

Verder in dit Wierdenieuws
- Schoolfotograaf 22 juni
- Formatie 2022-2023
- Toneellezen middenbouw
- Viering 50-jarig jubileum
- Agenda.
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!
Prietpraat
Mooie dag
Juf Lena: ‘Jeetje, wat is het vandaag een
goede dag. Iedereen wachtte netjes in de rij,
er is fijn samengespeeld en jullie hebben
super goed opgeruimd. Het is een echte
opruimdag.’
Melle: ‘Nee, het is een allesdag!’

Schoolfotograaf
Woensdag 22 juni komt de schoolfotograaf
weer voor zijn jaarlijkse bezoek. In de andere
bijlage is de ouderbrief te vinden met meer
informatie. Er zullen individuele foto’s,
broertjes en zusjes foto’s en groepsfoto’s
worden gemaakt, die achteraf door ouders na
te bestellen zijn. Dit gebeurt allemaal onder
schooltijd, tenzij er jongeren broertjes of
zusjes zijn (jonger dan 4 jaar). Dan kun je in
afstemming met de kinderopvang tussen 8:15
en 8:30 uur plannen.

Toneellezen

Muziekles meester Rutger, groep 1/2.

Formatie 2022-2023
Onderaan dit Wierdenieuws is het overzicht
weergegeven met de personele inzet voor het
komende schooljaar. Hierin is dus te vinden
wie voor welke klas staat en welke
professionals allenmaal te vinden zijn in de
school komend schooljaar. Juf Tina zal
volgend jaar niet meer in de onderbouw
werken, omdat we wisselen van samenstelling
van groepen (zoals te lezen was in het
Wierdenieuws van 21 april 2022). Haar
werkzaamheden zijn vooral in de midden- en
de bovenbouw en natuurlijk voor de overblijf,
b.s.o. en kinderopvang. Na de kerstvakantie
zal groep 1/2 uitgroeien tot een flinke groep
(we passeren de 30 kinderen in het voorjaar
van 2023). We houden nauwlettend in de
gaten hoe dit gaat in de groep. Wanneer daar
extra ondersteuning nodig is, vinden we hier
met elkaar een oplossing voor.

De kinderen van groep 4/5/6 zijn de komende
twee weken druk bezig met toneellezen (of
theaterlezen, mag allebei). Toneellezen is een
methode van voorlezen, waarbij hardop
wordt gelezen in de klas. Er wordt door de
kinderen een verhaal voorgelezen, dat is
geschreven in dialogen. De kinderen krijgen
een rol en ze lezen afwisselend hun tekst
voor. Ze voeren eigenlijk samen een
toneelstukje op, maar dan zonder podium,
grote gebaren of rekwisieten.
Toneellezen vergroot de vaardigheden
begrijpend luisteren en mondelinge
taalvaardigheid. Het doel is ook om het
leesplezier te bevorderen. Er wordt al druk
geoefend in de klas. 28 juni gaan de kinderen
voorlezen aan groep 3 t/m 8.

Onze bijdrage aan sportweek Sauwerd Beweegt: juf
Marijke helpt ons met aan een sportieve en vrolijke start
van de week.

Viering 50-jarig jubileum

Mede namens het team,

We gaan ervan uit dat iedereen vrijdag 8 juli
het jubileumfeest met uitroeptekens in de
agenda heeft staan. Hierbij het tijdpad:

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde

-

16:30 inloop
16:45 muzikale omlijsting (als het
allemaal lukt in de planning)
17:00 Presentatie jubileumboek
17:15 eten en drinken
17:45 waterbaan (hopen op mooi
weer).
18:30 einde

Het is een American Party. Dit betekent dat
iedereen een lekker hapje maakt, ongeveer
wat je zelf zou eten en als het kan een klein
beetje extra (mensen uit het dorp en mensen
die verbonden zijn aan de school zijn ook
welkom). Dit zijn allemaal handige handhapjes
die van het buffet gepakt kunnen worden.
Voor drinken, kopjes en bordjes wordt
gezorgd (bestek niet).
Het feest wordt vanuit school georganiseerd.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de
eigen kinderen (dit in verband met sloten en
waterbaan vooral voor de jongere kinderen).

Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 7 juli.
Agenda
13 juni

Overblijf commissie

22 juni

Schoolfotograaf

29 juni

Studiedag, alle
kinderen vrij
MR vergadering

30 juni
7 juli

Schoolreis groep 1
t/m 6

8 juli

50-jarig jubileum De
Wierde 16:30 tot
19:00

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

Groep 1/2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Nienke
Nienke
Nienke
Nienke
Lena (ochtend)

Groep 3/4/5
Marloes
Marloes
Marloes
Marloes
Floor (ochtend

Groep 6/7/8

Onderwijs
assistent

Directie, intern
begeleider en administr.

Frounie
Frounie
Elsa
Frounie
Frounie

Tina (8.00- 15.15)
Tina (8.00- 15.15)

Floor (dir, om de week)
Floor (dir)
Ellis (adm, om de week)
Floor (dir)
Elsa (ib)

Tina (8.00- 15.15)

345, middag 5)

Werkdrukgelden
De werkdrukgelden worden standaard ingezet voor onze onderwijsassistent (juf Tina). Dit is
afgestemd met het team en de MR en dit is een plezierige werksituatie voor team en kinderen.
NPO gelden
De NPO gelden worden ingezet voor vakdocenten komend schooljaar, te weten: juf Tabitha (kunst
en creatief) en meester Rutger (muziek). Dit heeft vele voordelen. Enerzijds krijgen de kinderen een
breder en dieper aanbod door een vakdocent, waarin kinderen zich op een andere manier kunnen
ontwikkelen, emoties kunnen uiten en zichzelf kunnen laten zien. Anderzijds geeft dit de
groepsleerkrachten ruimte om wanneer nodig ‘achterstanden’ (ieder kind ontwikkelt zich op zijn
eigen manier, maar we spreken landelijk van ‘Corona- achterstanden’) nog beter op te pakken, de
leerlijnen uit te zetten en kinderen individueel of in groepjes te ondersteunen wanneer nodig.
Vakleerkrachten
-

Maandagmiddag: meester Ewart, vakdocent gymnastiek groep 2 t/m 8.
Dinsdagmiddag: juf Tabitha, vakdocent kunst/creatief, groep 2 t/m 8.
Woensdagochtend: juf Meredith, vakdocent humanistisch vormingsvorming groep 3/4/5
(onder voorbehoud MR vergadering 30 juni).
Donderdagmiddag (en eind ochtend): meester Rutger, vakdocent muziek, alle groepen.
Vakdocent godsdienstig vormingsonderwijs groep 6/7/8: dag, tijd en docent nog in te vullen
door dienstencentrum vormingsonderwijs (onder voorbehoud MR vergadering 30 juni).

Toelichting
-

Juf Tina werkt de aangegeven uren voor school. Binnen die uren vallen ook de overblijfuren.
Aansluitend werkt zij op de b.s.o.
Ellis (administratief medewerker) zal om de week een dag bij ons op school zijn. Het is nog
niet bekend welke dag dit is. In het schema is eerst de woensdag opgenomen.
Naast deze professionals in de school werken wij altijd met stagiaires.
o LIO eindstage in groep 1/2: juf Lena.
o Stage onderwijsassistent jaar 2: juf Nienke Elzinga (donderdag en vrijdag groep
3/4/5). Zij komt begin juli kennismaken met de school en kinderen en stelt zich nog
voor via het Wierdenieuws aan het begin van het schooljaar.
o Een voor ons nog onbekende derdejaars PABO-stagiaire (half jaar 6/7/8, half 3/4/5).

