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Wie is deze periode jarig? 
2 juli   Leanne 
7 juli   Nicolaï 
12 juli   Storm 
29 juli   Nora S.  
30 juli   Silvan 
7 augustus  Melle  
13 augustus   Emma M.  
29 augustus   Norah vdB. 
2 september   Sam 
 
We wensen ook alle kinderen die in en vlak na 
de vakantie jarig zijn alvast een gezellige, 
zomerse verjaardag! 
 

 
Helpende handjes dresscode: dat is toch wel heel 
toevallig! 

 
Verder in dit Wierdenieuws 

- Dag lieve groep 8 
- Informatieboekje en schoolgids 
- Viering 50-jarig jubileum 
- Vormingsonderwijs 
- Agenda.  
 

Dag lieve groep 8 

Lieve Ruben, Noor, Nout, Naomi, Danny, 

Fenna, Felix en Janet, 

Jullie groep begon met een clubje van 6 

kinderen: 3 jongens en 3 meisjes. In de 

middenbouw kwamen Noor en Janet erbij, 

Feline ging naar een andere groep en in groep 

6 kwam ook Felix erbij. Jullie zijn altijd één 

groep geweest, ook met de wisselingen. Jullie 

wisten elkaar goed te vinden, met veel 

respect voor wie de ander is en hebben 

plezier gehad in je groep en met de andere 

groepen. Ook wij hebben van jullie aandeel in 

de school genoten: mooie ideeën, 

enthousiaste inzet, grapjes en gezelligheid, 

maar… natuurlijk ook het harde werken en 

alles wat jullie hebben geleerd.  

Jullie waaien uit naar verschillende scholen in 

Winsum en in Groningen (en Haren). We 

wensen jullie alle geluk, wijsheid, mooie 

stappen, leerzame momenten, leuke mensen 

om je heen, oftewel: een fijne schooltijd. Kom 

komend schooljaar nog eens aan met een 

rapport of verhaal, we horen graag hoe het 

met jullie gaat. Maar eerst gaan we nog lekker 

genieten van jullie eindmusical en andere 

feestelijkheden.    
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Viering 50-jarig jubileum 

Het wordt mooi weer!! Wat boffen we. Nog 

even hopen dat onze Harma Boer het zoals 

altijd bij het rechte eind heeft. Het tijdpad en 

de bedoeling voor morgen nog even 

samengevat.  

Middag: groep 7/8 + juffen zetten deels 
klaar. OR doet na schooltijd de rest. 

16:30 inloop met live muziek 
 

17:00 het officiële moment: de presentatie 
van het jubileumboek. 

17:15 eten en drinken 
 

Aansluitend: waterbaan en spellen voor de 
kinderen. 

18:30 afsluiting 
 

 

Appelscha, schoolreis groep 1 t/m 6, 2022 

Appelscha’s treintje 

 

Informatieboekje en schoolgids 

In de andere bijlage is het informatieboekje 

voor komend schooljaar te vinden. Hierin 

staat alle praktische informatie beschreven 

over onze school, de personele bezetting, 

afspraken, organisatie en meer. Ook staat in 

het informatieboekje het overzicht met data  

van vakanties, vrije dagen en margedagen. Dit 

alvast voor een ieders planning. Let op: 

margedagen waren voorgaande jaren altijd op 

woensdag. Komend schooljaar wisselt dit en 

zijn de dagen aangesloten op een (lang) 

weekend.  

Naast het informatieboekje is ook de 

schoolgids af, besproken en goedgekeurd 

door de MR. Deze is binnenkort te vinden op 

de website.  

Onderaan nogmaals het overzicht met de 

personele bezetting, zoals deze ook is 

opgenomen in het informatieboekje.  

 

 

  



   
 

   
 

Vormingsonderwijs HVO en GVO  

Bij wet is het zo geregeld, dat in elke 

openbare school vormingsonderwijs 

(humanistisch en godsdienstig) wordt gegeven 

als ouders daarom vragen. Dit 

vormingsonderwijs laat zien wat een 

levensovertuiging of geloof voor mensen kan 

betekenen. Bij ons op school wordt dit gezien 

als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen 

zo een eigen kijk op het leven kunnen 

ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect 

voor mensen die anders in het leven staan. De 

lessen worden verzorgd door vakdocenten 

van diverse levensbeschouwelijke richtingen. 

De Rijksoverheid betaalt deze lessen, die 

worden georganiseerd door het 

Dienstencentrum Vormingsonderwijs. In 

samenspraak met de MR wordt gekeken of er 

behoefte is aan deze lessen. Voor dit 

schooljaar is een keuze gemaakt voor 

humanistisch vormingsonderwijs (HVO) voor 

groep 3/4/5 en godsdienstig 

vormingsonderwijs (GVO) voor groep 6/7/8. 

Naast het verbreden van de horizon, 

ontwikkelen kinderen tijdens de lessen van de 

vakleerkrachten vaardigheden als luisteren 

naar een ander, je mening geven (en soms 

herzien), reflecteren, filosoferen, een open 

gesprek voeren, argumenteren en 

discussiëren. De werkwijze met onze beide 

vakleerkrachten sluit aan bij de pluriforme 

opdracht van een openbare basisschool. De 

openbare basisschool is de samenleving in het 

klein. Iedereen is welkom, ongeacht 

levensovertuiging of hoe je denkt: het gaat er 

niet om wat je denkt, maar dat je denkt. 

Diversiteit is het uitganspunt. Het gaat niet 

om de beleving van bijvoorbeeld bepaalde 

religies, maar om ervan te leren en binnen de 

kaders (zonder anderen schade aan te 

richten) respect te hebben voor 

andersdenkenden.    

Als u als ouder bezwaar hebt tegen het volgen 

van de lessen door uw kind, kunt u dit laten 

weten door contact op te nemen met 

ondergetekende voor de zomervakantie. U 

geeft dan geen toestemming voor het volgen 

van de lessen vormingsonderwijs en er wordt 

in samenspraak tussen ouders en school een 

vervangend aanbod gerealiseerd. 

Mede namens het team,  

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Dit was het laatste Wierdenieuws van dit 
schooljaar. Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 1 september.   

Agenda  

7 juli Schoolreis groep 1 
t/m 6 
 

8 juli  50-jarig jubileum De 
Wierde 16:30 tot 
18:30 
 

11 juli 10.00 uur Generale repetitie 
musical voor alle 
kinderen van de 
school en de peuters 

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 

16 juli Start zomervakantie 
 

29 augustus Eerste schooldag 
schooljaar 2022-2023 

  



   
 

   
 

 Groep 1/2 

 

Groep 3/4/5 

 

Groep 6/7/8 

 

Onderwijs 

assistent 

Directie, intern 

begeleider en administr. 

Maandag Nienke  Marloes Frounie Tina (8.00- 15.15) Floor (dir, om de week) 

Dinsdag Nienke Marloes Frounie Tina (8.00- 15.15) Floor (dir) 

Woensdag Nienke Marloes Elsa  Ellis (adm, om de week) 

Donderdag Nienke Marloes Frounie Tina (8.00- 15.15) Floor (dir) 

Vrijdag Lena (ochtend) Floor (ochtend 

345, middag 5) 
Frounie  Elsa (ib) 

 

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).  

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).  

o Een voor ons nog onbekende derdejaars PABO-stagiaire (half jaar 6/7/8, half 3/4/5).  

 


