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Wie is deze periode jarig? 
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 

- Aanleg luchtventilatiesysteem 
- Sinterklaasviering 
- Even voorstellen 
- Groninger museum groep 3 t/m 8 
- Kerstmarkt en presentatie project 

‘Groeten uit Adorp’ 
- De regels van 3, samen lezen 
- Agenda 

 
 
  
 
Aanleg luchtventilatiesystemen 
Ons gebouw is van 1989, een stukje van 1994 
en het speellokaal/kinderopvang/bso van 
2008. We zijn er nog steeds heel blij mee. 
Sommigen zaken zijn wel wat verouderd en 
vooral sinds Corona zijn we veel gaan 
ventileren. Dat leverde toch wel regelmatig 
(te) koude lokalen op.  
Daarom worden deze en volgende week 
luchtventilatiesystemen aangelegd in ieder 
lokaal. In groep 6/7/8 is gisteren een unit 
aangebracht, vandaag komt er een in het 
extra lokaal, morgen in groep 3/4/5. Komende 
week zijn groep 1/2, de tussenruimte en de 
kinderopvang aan de beurt.  
Deze systemen zorgen voor schone lucht van 
buitenaf door de buitenmuur of het dak. De 
lucht wordt constant gemeten op CO2-gehalte 
en als het nodig is ververst. Daarnaast wordt 
de lucht standaard verwarmd naar 18 graden 
of wanneer wenselijk een andere 
temperatuur. Voor meer informatie staat hier 
een beschrijving van de units die zijn 
opgehangen: https://www.airmaster-
as.com/nl/producten/ventilatie-units-
ophangmodellen/am-800/  
 
Sinterklaasviering 
Morgen mogen we Sinterklaas ontvangen op 
school. Om 8:15 uur zijn we met z’n allen op 
het plein. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. 
Daarna gaan we met elkaar naar binnen. De 
kinderen van groep 1 (die aanwezig zijn) gaan 
eerst met hun ouders met Sinterklaas naar de 
bso. Daarna zal de Sint met zijn Pieten de 
kinderopvang bezoeken en vervolgens zijn de 
kinderen van groep 2 t/m 8 aan de beurt. We 
hopen dat Sinterklaas niet al te teleurgesteld 
is, dat we de grote feesten deze zomer al 
hebben gevierd… We hebben hem in de 
zomer wel het prachtige jubileumboek 
opgestuurd en mooie foto’s van de jubilea van 
Thuishuis Klein is fijn en van De Wierde. Hij 
heeft vast zin in een feestje met al onze leuke 
kinderen! 
 
 

mailto:obsdewierde@lauwerseneems.nl
http://www.facebook.com/ikcadorp
https://www.airmaster-as.com/nl/producten/ventilatie-units-ophangmodellen/am-800/
https://www.airmaster-as.com/nl/producten/ventilatie-units-ophangmodellen/am-800/
https://www.airmaster-as.com/nl/producten/ventilatie-units-ophangmodellen/am-800/


   
 

   
 

 
Even voorstellen 
Dag allemaal, 
Ik ben Rouke Lange en ik loop sinds een paar 
weken stage bij juf Frounie in groep 6/7/8. 
Iedere maandag kijk en doe ik mee in de klas! 
Afgelopen september ben ik begonnen met 
de verkorte PABO aan de Hanzehogeschool. 
Daarvoor heb ik Spaans gestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en heb ik een paar 
jaar in de horeca gewerkt. Ik ben erg blij dat ik 
op deze gezellige school stage kan lopen, die 
ook nog lekker in de buurt is! Het is maar een 
klein half 
uurtje fietsen 
naar mijn huis 
in Garnwerd. 
Ik kijk uit naar 
de komende 
maandagen! 
Rouke 
 
 
Groninger museum groep 3 t/m 8 
Zoals te lezen was in het vorige Wierdenieuws 
gaan we aanstaande dinsdag 6 december met 
groep 3 t/m 8 naar het Groninger museum 
(zie Wierdenieuws 10 november voor de 
volledige beschrijving). Dit is volledig onder 
schooltijd. We gaan met de bus. Alle kinderen 
zijn die dag tijdens overblijf op school en 
nemen hun eigen lunch mee naast fruit en 
drinken voor de ochtend.  
Daarnaast is het handig om de nieuwe kleding 
thuis te laten, want er wordt geverfd. Maar 
het valt dan ook op ‘Dinsdag- hou je nieuwe 
kleren in je kast dag’, dus als het goed is, 

gebeurde dat altijd al       
 
Kerstmarkt en presentatie project ‘Groeten 
uit Adorp’ 
In de andere bijlage de flyer voor de 
kerstmarkt in dorpshuis Artharpe op 10 
december. De mensen die afgelopen vrijdag 
niet bij de presentatie van hete kunstproject 
‘Groeten uit Adorp’ aanwezig hebben kunnen 
zijn, hebben dankzij grote inzet van 
kunstenaar Vincent Alders een herkansing. De 
kiosk met de werken van de kinderen is 
tijdens de kerstmarkt nogmaals te 
bewonderen, wederom in de Adorper kerk.  

 
Regels van 3, samen lezen  
In groep 6/7/8 wordt op dit moment gelezen 
uit ‘De regels van 3’, geschreven door 
Marjolijn Hof. Dit is een boek dat wordt 
aangeboden door de bibliotheek en de 
kinderen mogen het dus ook mee naar huis 
als ze het samen uit hebben gelezen. Het gaat 
over Twan en zijn tweelingzus Linde, die met 
hun moeder en oma naar IJsland reizen. Ze 
gaan naar Twans overgrootvader, opi Kas, die 
daar helemaal alleen woont. Opi Kas kan niet 
goed meer voor zichzelf zorgen en hij moet 
mee terug naar Nederland. De kinderen van 
groep 6/7/8 zijn al toe aan de laatste twee 
hoofdstukken en het is nog wel even 
spannend hoe het met opa afloopt…  
Janna van de bibliotheek heeft een startles 
over het boek gegeven en is aanstaande 
donderdag weer op school voor de 
afsluitende les. Het doel is dat kinderen mooi 
leren voorlezen, dat ze zich kunnen inleven in 
verschillende personages van verschillende 
leeftijden, dat ze leren om verbanden te zien. 
Het samen (voor)lezen en analyseren van een 
boek levert veel leermomenten op en wie 
weet kunnen ze er thuis ook weer wat over 
vertellen! 
 
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 22 december.   

Agenda  

2 december  Sinterklaas op school 
 

6 december Groep 3 t/m 8 
Groninger museum 
(onder schooltijd) 

15 december MR vergadering 
 

22 december Kerstdiner 
 

23 december Groep 5 t/m 8 
middag vrij 

24 december – 8 
januari 

Kerstvakantie 
 

9 januari Eerste schooldag 
2023 



   
 

   
 

 


