
   
 

   
 

 

1 september 2022 

Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp  
Tel. 050 -3061261  
obsdewierde@lauwerseneems.nl 

www.obsdewierde.nl 

www.facebook.com/ikcadorp 

 
 
Wie is deze periode jarig? 
 
29 augustus   Norah vd B. 
2 september   Sam 
9 september  Lars 
9 september  Felix 
15 september  Zonne 
17 september  Wout 
18 september  Tim 
27 september  Jente  
28 september  Aphinya 
 
We wensen alle kinderen een gezellige 
verjaardag! 
 
 

Welkom 
Iedereen is weer lekker gestart maandag en 
de meeste kinderen gingen voor de vakantie 
ook bij ons naar school. Een speciaal welkom 
voor Veerle, Saar en Nora. Zij zijn na de 
vakantie in groep 1 gestart. We wensen jullie 
een mooie reis door de basisschool, waarin 
we hopen dat jullie genieten van het spelen 
en werken, mooie momenten meemaken en 
veel leren.  
 
Verder in dit Wierdenieuws 

- Avondvierdaagse 
- Informatieboekje 
- HVO, GVO en LEVO 
- Even voorstellen: nieuw in ons team 
- Kinderyoga vanaf 3 oktober 
- GGD op school 
- Voorstellen scholenteam GGD 
- De Winsumse Sjoel 
- Agenda.  
 

Avondvierdaagse 

De groepsappen (whatsapp oudergroepen) 

van de verschillende klassen zijn nog niet 

aangepast op het nieuwe jaar, dus om zeker 

te weten dat iedereen bereikt wordt, nog in 

dit Wierdenieuws. Als je je hebt opgegeven 

voor de Avondvierdaagse en mee wilt doen in 

het schema voor rijden en begeleiden, laat dit 

dan weten aan Martin Kadijk op het plein of 

via 06 1484 6555. Ook als je niet mee wilt 

doen met rijden en begeleiden, maar je wel 

hebt opgegeven, laat het dan weten. 

Maandag na schooltijd liggen de hesjes klaar 

voor de kinderen die zich hebben opgegeven 

en wanneer bekend is dat een kind meedoet, 

wordt er een presentje gehaald namens 

school. De volledige avondvierdaagse is 

geschikt vanaf groep 3. Het meelopen van de 

laatste avond kan ook in groep 2. Hier kun je 

je apart voor opgeven. Opgeven gaat via deze 

link: https://bit.ly/3c2zGEi (ook terug te 

vinden in de Parro app van 25 augustus).  
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Informatieboekje 

In de bijlage is nogmaals het informatieboekje 

voor dit schooljaar te vinden met de 

schooltijden, vakanties, studiedagen (waarop 

de kinderen extra vrij zijn) en praktische 

informatie over gym, gebruik van het gebouw 

en het plein etc. Als hier vragen over zijn, 

altijd welkom! Voor en na schooltijd zijn er 

altijd leerkrachten buiten om even wat te 

vragen en als het op dit moment niet lukt, dan 

kun je natuurlijk altijd binnenlopen of 

bellen/mailen op een ander moment. Ook is 

onderaan dit Wierdenieuws nogmaals de 

personele bezetting te vinden voor de ouders 

van de kinderen die dit schooljaar zijn gestart.  

KWINK, sociaal-emotioneel leren 

De eerste weken van het schooljaar staan 

altijd in het teken van ‘De gouden weken’. In 

deze weken is het belangrijk, dat ieder kind 

weet dat de groep (en school) een veilige en 

vertrouwde omgeving is. Veilig betekent 

onder andere dat je je fijn voelt, dat iedereen 

aardig voor elkaar is, dat onenigheid en ruzies 

worden uitgepraat, dat je kunt zeggen als je 

iets dwars zit. Vertrouwd betekent onder 

andere dat je als kind weet bij wie je 

terechtkunt als je je niet fijn voelt.  

Ook staan de ‘Gouden weken’ in het teken 

van het maken van afspraken met elkaar. 

Afspraken zorgen voor duidelijkheid en zorgen 

ervoor dat kinderen weten binnen welk kader 

ze zich kunnen bewegen in de klas en op het 

plein. De eerste les van Kwink heeft dan ook 

de volgende doelen: 

- Groep 1/2: Wie ben ik? Wie ben jij? 

- Groep 3/4/5: Veilige groep? Leer 

elkaar kennen! 

- Groep 6/7/8: Zet elkaars kwaliteiten 

in voor een veilige groep! 

 

 

HVO, GVO en LEVO 

Zoals vermeld voor de vakantie en in 

samenspraak met de MR, bieden we weer 

vormingsonderwijs aan dit jaar. Dit zal voor de 

volgende groepen zijn: 

- Groep 1: LEVO (levensbeschouwelijk 

vorming), juf Janneke. 

- Groep 3/4/5: HVO (humanistisch 

vormingsonderwijs), juf Meredith.  

- Groep 6/7/8: GVO (godsdienstig 

vormingsonderwijs), juf Janneke.  

Bij LEVO wordt een aansluiting gemaakt met 

onze methode voor sociaal-emotioneel leren 

‘KWINK’.  

Zonnige en huiselijke werkjes in groep 1 en 2.  

 



   
 

   
 

Even voorstellen: nieuw in ons team 

Juf Trix is voor de vakantie met pensioen 

gegaan en daarvoor in de plaats hebben we 

weer een fijne GVO docent gekregen, namelijk 

Janneke de Ruiter. Ook werken we dit jaar 

weer met stagiaires en zij stellen zich altijd 

voor in het Wierdenieuws.  

Janneke de Ruiter 

Mijn naam is Janneke de Ruiter de Vries en 

woon in het Drentse Vries. Ik ben dochter, 

echtgenoot, (schoon)moeder en oma in mijn 

familie. Ik fiets graag, vooral lange afstanden 

en in mijn tuin kan ik mijn verwondering en 

creativiteit kwijt. En ik geef heel graag het vak 

GVO ( godsdienstig vormings onderwijs ). Ik 

vind het fascinerend om te zien dat ieder 

mens op zoek lijkt te zijn naar zingeving en 

doelen voor het bestaan. In de GVO lessen 

neem ik kinderen mee in verhalen uit de 

joods/christelijke traditie en soms ook uit 

andere godsdiensten of levensovertuigingen, 

zoals die in onze wereld voorkomen. Deze 

verhalen bieden prachtige kapstokken om 

verbinding te zoeken met de eigen leefwereld. 

Verder komen de belangrijke feesten, 

symbolen en rituelen in de lessen voorbij. Ik 

vind het belangrijk voor ieder kind om te leren 

dat er naast hun eigen mening nog vele 

andere zijn die ook recht hebben op een plek 

in de samenleving. In de lessen gaat het niet 

om de waarheidsvraag, maar om het 

verkennen. Ik geniet iedere les weer van de 

gesprekken 

met de 

kinderen. Hun 

prachtige 

inzichten 

helpen mij 

ook om open 

en scherp te 

blijven. 

 

 

Nienke Elzinga 

Ik ben Nienke Elzinga en ben 16 jaar. Ik kom 

stagelopen op de donderdag en de vrijdag in 

groep 3/4/5 gedurende het hele schooljaar. Ik 

doe de opleiding voor onderwijsassistent van 

het Alfa-college en zit in mijn tweede jaar. 

Verder hou ik van tekenen, schilderen en 

speel ik piano en tennis. Ik heb zin in een 

leuke stage op deze school en vind het leuk 

om de kinderen dit jaar te leren kennen! 

 

Kinderyoga vanaf 3 oktober 

Vanaf maandag 3 oktober biedt Lisa Schuur 

(moeder van Teun) kinderyoga aan direct na 

schooltijd van 15:15 tot 16:00 in het 

speellokaal voor kinderen van 5 tot 9 jaar (om 

en nabij). De kinderen die hiervoor worden 

opgegeven kunnen meteen uit de klas mee 

naar het speellokaal en kunnen om 16:00 uur 

worden opgehaald. In de bijlage alle 

informatie over de cursus. 

  



   
 

   
 

GGD op school 

Op maandag 12 september komt de GGD 

weer op school voor groep 7. De kinderen in 

groep 2 krijgen sinds afgelopen schooljaar een 

oproep thuis en je gaat als ouder dan zelf met 

je kind naar het consultatiebureau. De 

kinderen van groep 7 gaan wel naar de GGD 

op school na toestemming van ouders. Je 

geeft toestemming en vult van tevoren 

formulieren in middels de formulieren die 

thuis worden gestuurd (op papier of via de 

mail).  

Voorstellen scholenteam GGD 

In de bijlage wordt het scholenteam van de 

GGD (opnieuw) voorgesteld. Het scholenteam 

kan laagdrempelig hulp bieden bij 

opvoedingsvragen. Je kunt als ouder het 

scholenteam rechtstreeks benaderen. Dit 

hoeft niet via school.  

De Winsumse Sjoel 

Tijdens Open Monumentendag (10 en 11 

september) wordt op zondagmiddag 11 

september aandacht besteed aan de Europese 

Dag Joods Cultureel Erfgoed in de voormalige 

synagoge, Schoolstraat 24 te Winsum. Het 

gebouw is van 13.00 - 17.00 uur vrij 

toegankelijk voor publiek. Zie ook 

www.dewinsumsesjoel.nl  Op zaterdag 10 

september is de vm. synagoge open van 13.00 

-17.00 uur en eveneens vrij toegankelijk. 

Om 14.00 én om 15.00 uur speelt Duo 

Lanyok intieme en temperamentvolle 

balkanmuziek, klezmer en ander moois. Het 

duo bestaat uit violiste Marjolijn Mellema en 

accordeoniste Moniek BollenMede 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 22 september.   

Agenda  

29 augustus Eerste schooldag 
schooljaar 2022-2023 
 

5 t/m 8 september Avondvierdaagse 
Winsum 
 

6 september  Eerste les GVO groep 
6/7/8 en groep 1 
(LEVO) 
 

7 september Eerste les HVO groep 
3/4/5 
 

12 september GGD groep 7 
 

20 september Informatieavond 
 

24 september Burendag 
 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dewinsumsesjoel.nl%2F&data=05%7C01%7Cf.vandewerfhorst%40lauwerseneems.nl%7Cca4bc5acd99a43efdf7608da89ef95ae%7Caf74997c8b36489a8d73ad361f2ba99a%7C0%7C0%7C637973960222797911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jFz1jtuZr71rujwkRCdMTwM2h%2BSsFkPYJnNRK3QFP2I%3D&reserved=0


   
 

   
 

 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).  

 


