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Wie is deze periode jarig? 
17 december   Teun 
21 december  Zoë 
22 december  Daan  
24 december   Luïsa 
8 januari  Victor 
9 januari  Thomas 
23 januari  Levy 
31 januari  Nena 
 
We wensen alle kinderen een gezellige 
verjaardag! 
 
Welkom! 
Eind november is Sem bij ons gestart in groep 
1/2 en inmiddels helemaal gewend aan hoe 
het gaat in onze fijne, grote kleutergroep. 
Welkom, lieve Sem. We wensen je een 
gelukkige, gezellige, leerzame, mooie reis 
door de basisschool! 

 
Verder in dit Wierdenieuws 

- Voorleeskampioen 
- Even voorstellen: meester Chiel 
- Container bij de weg? 
- Hoe kun je als ouder met taal en 

digitale geletterdheid aan de slag? 
- Opstart muzieklessen in 2023 
- Agenda 

 
Voorleeskampioen 
Ook dit jaar heeft de bovenbouw weer 
meegedaan aan de verkiezingen voor een 
voorleeskampioen van onze school. Alle 
kinderen hebben elkaar beoordeeld en waren 
dus elkaars jury. Uiteindelijk is de winnaar van 
onze school…..  

  
AARON!!! Van harte met deze mooie 
prestatie. Je bent een heel jaar onze 
voorleeskampioen! 
 

 

 
Juf Tabitha en juf Tina organiseerden dinsdagmiddag 
‘Kerst knutsel spelletjes middag’: alle leeftijden door 
elkaar, knutselen, spelletjes, cakeje versieren.  
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Even voorstellen: meester Chiel 
Dit schooljaar 
groeit groep 1/2 
heel hard. Dat is 
goed nieuws 
voor de school. 
We willen wel 
goed onderwijs 
kunnen blijven 
bieden en ieder 
kind goed zien. 
Als we straks 
met meer dan 
30 kinderen in 
de klas zitten, 
wordt dat voor 1 
leerkracht steeds moeilijker. Daarom hebben 
we vorige week meester Chiel aangenomen. 
Chiel Danhof is 28 jaar oud en komt uit 
Winsum. Hij heeft de opleiding Sport en 
Bewegen en de opleiding tot 
onderwijsassistent gedaan. Chiel heeft 
vandaag al kort kennisgemaakt met de 
kinderen van groep 1/2 en zal na de 
kerstvakantie op maandag, dinsdag en 
woensdag naast juf Nienke te vinden zijn.  
De vragen van de kinderen vanochtend: 

- Waar woon je? Winsum.  
- Wat is je lievelingskleur? Rood.  
- Wist je wel dat ik worstenbroodjes 

meeneem naar het kerstdiner?  
En toen ging het gesprek over wat iedereen 
meenam, dus bewaren we de vragen die 
kinderen aan meester Chiel hadden maar 

even tot na de kerstvakantie        
 
Container bij de weg? 
Is er iemand die iedere donderdagochtend de 
container bij de weg wil zetten en aan het 
eind van de dag (of de volgende ochtend) 
weer ophalen? Henk heeft dit jaren voor ons 
gedaan, maar kan het helaas niet meer doen. 
We horen het graag als dit een klusje is dat je 
voor school en opvang wilt doen! 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe kun je als ouder met taal en digitale 
geletterdheid aan de slag? 
De ontwikkeling van digitale geletterdheid 
stopt niet buiten de school. Het is belangrijk 
dat ouders hun kinderen op dat gebied 
kunnen ondersteunen en zelf ook voldoende 
digitaal geletterd zijn. Ook thuis kunnen taal 
en digitale geletterdheid gekoppeld zijn. Maar 
wat kun je dan doen als ouder? 

• Help kinderen om de 
betrouwbaarheid van hun bronnen in 
te schatten. Waar heb je het 
gehoord? Klopt dat? Als dit in het 
echte leven gebeurt, zal dat ook 
sneller bij digitale bronnen gebeuren.  

• Als kinderen zelf berichten maken op 
online media zoals Whatsapp, 
bespreek dan het taalgebruik en de 
gebruikte emoticons. Hoe komt je 
boodschap over? Wat kun je wel 
zeggen en wat beter niet? En 
waarom? 

• Lees af en toe samen met kinderen de 
informatie die ze tegenkomen op 
websites. Laat ze vertellen waar het 
over gaat.  

• Bekijk met kinderen de digitale 
resultaten van opdrachten die zij op 
school hebben gemaakt. Soms kunnen 
kinderen er thuis verder aan werken.  

• Stimuleer kinderen thuis om aan de 
slag te gaan met digitale producten 
waarin taal een rol speelt. Denk 
bijvoorbeeld aan een fotoboek met 
foto-onderschriften.  

Bron: Meertaal, Uitgeverij Koninklijke Van 
Gorcum. 
 
Opstart muzieklessen in 2023 
Meester Rutger is een aantal weken ‘uit de 
running’ geweest, waardoor zijn muzieklessen 
kwamen te vervallen. Het gaat weer wat beter 
en na de kerstvakantie gaat hij de lessen stap 
voor stap weer oppakken. Dat betekent dat 
we na de kerstvakantie starten met de 
muzieklessen eens per twee weken op de 
donderdagmiddag. Als alles goed gaat, 
bouwen we dit na de voorjaarsvakantie weer 
uit naar iedere week muziekles door onze 
vakleerkracht. 
 



   
 

   
 

 

Hartelijke groeten, mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 

verwachten op donderdag 26 januari 2023  

Agenda  

22 december Kerstdiner 
 

23 december Groep 5 t/m 8 
middag vrij 

24 december – 8 
januari 

Kerstvakantie 
 

9 januari Eerste schooldag 
2023 

26 januari  Voorleesontbijt 
 

9 februari Rapportfolio mee 
 

14 februari Groep ½ naar 
museum Hogeland 

Week van 13 en 
week van 20 
februari 
 

Weken van de 
oudergesprekken 

25 februari – 5 
maart 
 

Voorjaarsvakantie 

6 maart Start project cultuur 
 

10 en 11 maart NL doet 
 

 


