Prietpraat
In een gesprek over de traumahelikopter.
Lars: ‘Op de camping hadden we ook een
helikopter, want iemand had een
hartverzakking.’

22 september 2022
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- KWINK koelkastposter
- Da Vinci
- Burendag
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- Zpannend Zernike
- Agenda.

www.obsdewierde.nl

KWINK koelkastposter

www.facebook.com/ikcadorp

In de andere bijlage is de koelkastposter van
KWINK te vinden. Deze poster beschrijft welke
thema’s er in de eerste 5 lessen (10 weken)
van het schooljaar worden behandeld.
Daarnaast staan er tips voor thuis op. Deze
tips sluiten aan bij de thema’s op school,
zodat kinderen een verbinding ervaren tussen
hun situatie op school en de situatie thuis.
Veel normen en waarden komen overeen en
voor kinderen is het fijn als ze die
duidelijkheid ervaren (‘zo doen we dat met
elkaar’). Daarom vinden we het als school
belangrijk dat jullie als ouders op de hoogte
zijn van de thema’s die we behandelen.

Wie is deze periode jarig?
15 september
17 september
18 september
27 september
28 september
4 oktober
6 oktober
7 oktober
10 oktober
20 oktober
24 oktober

Zonne
Wout
Tim
Jente
Aphinya
Elise
Luuk
Lauren
Justin
Yara
Stef

We wensen alle kinderen een gezellige
verjaardag!

De door
kinderen in
groep 3/4/5
gemaakte
afspraken over
wat ze een
veilige groep
vinden en welk
gedrag daarbij
hoort.

Da Vinci
Da Vinci is onze aanpak voor wereld
oriënterend onderwijs (denk aan
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maar
zijdelings ook techniek/creatief). In iedere
bouw wordt gewerkt aan een thema. In de
onderbouw zijn de thema’s duidelijk
verbonden aan de seizoenen. Daar werd
gewerkt aan de seizoenen/maanden en
zomer. Nu wordt de overgang gemaakt naar
het thema herfst: spinnen, kastanjes,
blaadjes, vruchten en zaden.

De eerste vragen rondom het thema ‘Het begin’, groep
3/4/5.

In de middenbouw wordt gewerkt aan het
thema ‘het begin’. Hierbij wordt ‘het ontstaan
van alles’, maar ook de tijdlijn van je leven
meegenomen. Het gaat onder andere om een
stukje bewustwording van de tijd. Daarbij
wordt ook de kennis van maanden
meegenomen.
In de bovenbouw wordt ongeveer 9 weken
gewerkt aan het thema ‘Maori’s’. Daarbij
wordt de topografische kennis van Oceanië
meegenomen, kennis van verschillende
volkeren, de geschiedenis (ontdekkingsreizen)
en natuur van die omgeving.

Een greep uit de boeken over de Maori en Oceanië in
groep 6/7/8.

Burendag

Blaadjes en spinnen in groep ½.

Aanstaande zaterdag steken we met elkaar de
handen weer uit de mouwen van 9:30 tot
12:00. We hopen dat jullie er allemaal weer
bij zijn om de school weer mooier te maken
en houden!

Informatieavond
De informatieavond vanaf gelopen dinsdag
was goed bezocht. Een aantal mensen heeft
aangegeven door ziekte niet te kunnen
komen. De PowerPoint van het algemene deel
is terug te vinden in de bijlage. Bij het
schooljaarplan is ook nog het filmpje van
‘Austins butterfly’ laten zien om ook aan
ouders te kunnen laten zien hoe we kinderen
stimuleren om hun werk en leren te evalueren
en om elkaar feedback te geven. Om terug te
kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MR
WZjms Aansluitend is in de klassen toegelicht
hoe een schooldag eruit ziet, aan welke
projecten we werken en is er antwoord
gegeven op vragen die leefden onder ouders
en meer.

Kinderkledingbeurs
In de andere bijlage een flyer over de
kinderkledingbeurs, die in november in
Ubbegaheem wordt georganiseerd.
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 13 oktober.
Agenda
20 september

Informatieavond

24 september

Burendag, 8:30 tot
12:00
Start
Kinderboekenweek
Giga Groen!

5 oktober

Zpannend Zernike
Volgend week vindt het jaarlijkse evenement
‘Zpannend Zernike’ weer plaats. Dit is het
Groninger wetenschapsfestijn voor jong en
oud. Hierbij kunnen kinderen op een
laagdrempelige manier kennismaken met de
wetenschap op verschillende locaties in
Groningen. Op zaterdag vindt het vooral
plaats in de binnenstad (universiteit, DOT en
forum), op zondag vooral op het Zernikecomplex. Voor meer informatie over de
activiteiten: https://zpannendzernike.nl/

14 oktober
15 – 23 oktober

Afsluiting
Kinderboekenweek
Herfstvakantie

1 november

Zakelijke ouderavond

11 november

Sint Maarten

14 november

Studiedag, alle
kinderen vrij

