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Wie is deze periode jarig? 
6 november  Marit 
28 november  Sem 
17 december   Teun 
21 december  Zoë 
22 december  Daan  
24 december   Luïsa 
8 januari  Victor 
 
We wensen alle kinderen een gezellige 
verjaardag! 
 
Verder in dit Wierdenieuws 

- Facturatie overblijf 
- Groninger museum groep 3 t/m 8 
- Sinterklaas 
- Praathuis Adorp 
- Dank je wel, OR! 
- Op weg naar de brugklas 
- Agenda 

 
 

Facturatie overblijf 
Tijdens de zakelijke ouderavond is de nieuwe 
manier van het berekenen van de facturen 
voor overblijf toegelicht en goedgekeurd door 
alle aanwezigen. In de bijlage is terug te 
vinden hoe de facturatie vanaf dit schooljaar 
gaat. Binnenkort zal de eerste factuur van dit 
schooljaar volgens de nieuwe berekening 
worden verstuurd. De eerste twee facturen 
van dit schooljaar zullen iets hoger zijn, omdat 
ze worden berekend over drie maanden in 
plaats van over twee maanden. Vanaf januari 
wordt het weer berekend over twee 
maanden.  
 
Groninger museum groep 3 t/m 8 
Dit jaar sluiten we aan bij het project culturele 
mobiliteit van stichting Kunst en Cultuur. De 
kinderen van groep 3 t/m 8 zullen vanuit dit 
project een bezoek brengen aan het 
Groninger museum en wel op dinsdag 6 
december volledig onder schooltijd. Ze gaan 
met de bus naar de tentoonstelling ‘Kleur!’. 
Hierbij wordt gekeken wat kleur met je doet 
en hoe we kleur gebruiken. Alle kinderen zijn 
die dag tijdens overblijf op school en nemen 
hun eigen lunch mee. In de bijlage meer 
informatie over dit culturele uitstapje.  
 
Sinterklaas 

In de andere bijlage is de flyer van Sinterklaas 

te vinden. Aanstaande zaterdag komt 

Sinterklaas aan in Adorp. Op vrijdag 2 

december komt Sinterklaas op school. Voor 

de kinderen van groep 6/7/8 betekent dit dat 

ze een surprise maken voor elkaar. Voor de 

kinderen van groep 1 t/m 5 wordt het 

cadeautje door school geregeld. We zijn blij 

dat we Sinterklaas weer gewoon binnen 

kunnen ontvangen! 

Praathuis Adorp in Artharpe 

Op vrijdag 18 november vindt het Praathuis in 

Artharpe plaats. Deze keer staat het onderwijs 

in Adorp centraal. Vind je het leuk om 

hierover mee te praten of luisteren, dan ben 

je van harte welkom vanaf 20.00 uur in het 

dorpshuis. Graag tot dan! 
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Dank je wel, OR! 

 

Vandaag hebben we met de hele school Sint 

Maarten gelopen en de OR heeft voor 

heerlijke traktaties gezorgd. Deze werden 

uitgedeeld door de ouderen in het dorp en 

verder waren er nog veel belangstellenden 

aanwezig. Leuk hoor! De stormschade aan de 

lampionnen is na het lopen zoveel mogelijk 

hersteld, maar misschien thuis nog even 

kijken of het nog een beetje bijgewerkt moet 

worden voor morgen. In ieder geval veel 

plezier met Sint Maarten! 

 

Op weg naar de brugklas 

Afgelopen maandag en dinsdag was de 

scholenmarkt in Groningen. Op de website 

www.scholenmarktgroningen.nl vind je nog 

nuttige informatie en links naar de scholen. 

Donderdag 24 november organiseert ons 

schoolbestuur nog een scholenmarkt op de 

Tiggeldobbe in Winsum. Hiervoor hebben de 

kinderen van groep 8 een opgaveformulier 

meegekregen (voor 18 november 

aanmelden!). Daarnaast is er nog een website 

met het aanbod van de openbare scholen in 

Groningen. 

https://openbaaronderwijsgroningen.nl/kenni

smaken/ Genoeg algemene informatie om 

steeds meer richting je uiteindelijke keuze te 

groeien. De meeste open dagen van scholen 

voor voortgezet onderwijs vinden plaats in 

januari en februari. De inschrijving voor een 

VO school moet uiterlijk 15 maart binnen zijn. 

De praktische informatie wordt tegen die tijd 

ook nog aan de ouders van groep 8 gemaild.  

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 1 december.   

Agenda  

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 
 

18 november Praathuis Adorp, 
Artharpe  
 

24 november Scholenmarkt op de 
Tiggeldobbe 
 

2 december  Sinterklaas op school 
 

http://www.scholenmarktgroningen.nl/
https://openbaaronderwijsgroningen.nl/kennismaken/
https://openbaaronderwijsgroningen.nl/kennismaken/


   
 

   
 

 


