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Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp  
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Wie is deze periode jarig? 
4 oktober  Elise 
6 oktober  Luuk 
7 oktober  Lauren 
10 oktober  Justin 
20 oktober  Yara 
24 oktober  Stef 
25 oktober  Sietse 
6 november  Marit 
 
We wensen alle kinderen een gezellige 
verjaardag! 
 
 
 
 
 

Verder in dit Wierdenieuws 
- Lezen is leuk! 
- Dinsdag ‘hou je nieuwe kleren in je 

kast’-dag.  
- Trots op onze taalspecialist 
- Scholenmarkt Groningen 
- KWINK 
- Even voorstellen 
- Agenda 
 

Lezen is leuk! 

Deze week is er extra aandacht voor leuke 

boeken. Lezen is ontzettend belangrijk, 

verrijkend en gewoon leuk. Thuis kun je ook 

dingen doen om het lezen te stimuleren. 

Allereerst kun je boeken aanbieden door te 

kopen of ze te lenen bij de bieb. Als de 

boeken in huis zijn, is het fijn als lezen een 

gezellig moment is (en dus geen huiswerk). 

Nestel lekker samen op de bank of voor het 

slapengaan zonder dat je broertje/zusje komt 

storen. 

Als je kind een boek weglegt, vraag dan 

waarom. Dan kom je er beter achter wat een 

kind wel en niet leuk vindt. Dat maakt de 

keuze voor een boek een volgende keer 

gerichter. Voorlezen is minstens zo belangrijk 

als zelf lezen. Je bent als ouder het voorbeeld: 

je neemt lezen serieus, je kunt net even 

moeilijkere verhalen kiezen dan ze zelf lezen, 

je kunt samen over een verhaal praten en wat 

het met je doet.  

Dinsdag ‘hou je nieuwe kleren in je kast’- dag 

Heel blij zijn we met het creatieve en 

kunstzinnige onderwijsaanbod van juf 

Tabitha. Kinderen werken met allerlei 

verschillende technieken en materialen (verf, 

klei, lijm etc.). We letten zoveel mogelijk op 

dat die materialen niet in de kleding 

terechtkomen. Dit lukt helaas niet altijd. 

Daarom willen we vragen of de nieuwste 

kleding op andere dagen wordt gedragen.  

mailto:obsdewierde@lauwerseneems.nl
http://www.facebook.com/ikcadorp


   
 

   
 

Trots op onze taalspecialist 

In september jl stond in het blad ‘Meertaal’ 

een mooi artikel, waarin het taalbeleidsplan 

van juf Frounie werd afgebeeld. Dit 

beleidsplan heeft zij opgesteld tijdens de 

opleiding tot taal coördinator. Hierin staat 

hoe we het schrijven van teksten verbinden 

met mondelinge taalvaardigheid, lezen en 

zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, 

biologie, techniek etc.). 

 

 

Scholenmarkt Groningen 

Op 7 en 8 november van 16:30 tot 20:00 vindt 

de scholenmarkt in Groningen plaats. Hier 

kunnen de kinderen en ouders van groep 7 en 

8 zien welke scholen voor voortgezet 

onderwijs er allemaal zijn in Groningen en 

omstreken. Het is bedoeld om een eerste 

indruk te krijgen en te ontdekken welke 

activiteiten en open dagen bezocht kunnen 

worden op de verschillende scholen. Voor 

meer informatie 

www.scholenmarktgroningen.nl  

KWINK  

Het vormen van een groep doorloopt 

verschillende fasen. Aan het begin van het 

schooljaar wordt vooral de groep verkend 

(forming) en ieders bijdrage aan een veilige en 

fijne groep geleverd (norming, hoe doen wij 

het hier?). Als die fasen goed doorlopen 

worden door afspraken te maken, door je 

veilig te voelen en aan te geven wat je wel en 

niet prettig vindt bijvoorbeeld, kom je in een 

fase waarin een prettige sfeer is, waarin hard 

gewerkt wordt en waarin je lol met elkaar 

hebt (performing). Aan de voorwaarden voor 

een goed functionerende groep wordt vooral 

in de periode tot en rond de herfstvakantie 

gewerkt. Het laatste onderwerp van die 

groepsvormende fase staat na de 

herfstvakantie gepland, namelijk: duidelijk 

communiceren.  

Duidelijk communiceren klinkt makkelijk, 

maar dat is in de praktijk niet altijd zo. Er 

kunnen allerlei misverstanden ontstaan 

doordat kinderen niet goed luisteren naar 

elkaar, niet begrijpen wat er bedoeld wordt of 

er zonder nadenken gereageerd wordt. Dit 

kan leiden tot negatieve communicatie en 

emoties. Als kinderen duidelijk 

communiceren, nemen de emoties niet 

zomaar de overhand, wat bijdraagt aan een 

positieve sfeer in de groep. Daarom staan na 

de vakantie de volgende KWINK’S centraal: 

- Onderbouw: afspraak maken? Denk 

even na.  

- Middenbouw: Zeg duidelijk wat je 

wilt.  

- Bovenbouw: Zeg wat je verwacht.  

  

http://www.scholenmarktgroningen.nl/


   
 

   
 

Even voorstellen 

Hoi ouders/verzorgers!  

Ik zal me even kort voorstellen: ik ben 

Welmoed, ik ben 22 jaar en ik zit in het 

tweede jaar van mijn opleiding de Pabo. 

Komend schooljaar loop ik stage op deze 

mooie school. Ik ga altijd met veel plezier naar 

mijn opleiding en naar mijn stage en ik ben 

dan ook enthousiast en gemotiveerd om het 

beste uit mezelf en de leerlingen te halen het 

komende jaar. Ik zal tot en met februari bij 

groep 1-2 stage lopen en hierna zal ik 

doorschuiven naar groep 3,4,5. Als jullie 

vragen voor mij hebben dan mogen jullie mij 

altijd even aanspreken op het schoolplein. Ik 

kijk er naar uit om kennis met jullie te maken!  

Groetjes, Welmoed Kreulen 

 

 

 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 10 november.   

Agenda  

5 oktober Start 
Kinderboekenweek 
Giga Groen! 
 

11 oktober Vergadering 
medezeggenschaps-
raad 
 

14 oktober Afsluiting 
Kinderboekenweek 
 

15 – 23 oktober Herfstvakantie 
 

25 oktober 
 

Vergadering overblijf 
commissie 
 

27 oktober Halloween op de 
overblijf 
 

1 november Zakelijke ouderavond 
 

8 november 
 

Vergadering 
ouderraad 
 

10 november, 
13:45 uur 
 

Viering Sint Maarten 
(onder schooltijd) 
 

12 november Intocht Sinterklaas in 
Artharpe, Adorp  
 

14 november  Studiedag, alle 
kinderen vrij 

 


