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Wie is deze periode jarig? 
8 januari  Victor 
9 januari  Thomas 
23 januari  Levy 
31 januari  Nena 
6 februari  Frank 
7 februari  Ravèll 
22 februari  Illia  
23 februari  Liz 
29 februari  Daniek 
2 maart   Damian 
2 maart   Jonne 
 
We wensen alle kinderen een gezellige 
verjaardag! 
 
 
 
 
 

Welkom! 
Voor de kerstvakantie zijn Zoë en Sietse 4 
geworden, na de kerstvakantie Thomas en 
Levy ook. Zij zijn inmiddels alle vier bij ons op 
school gestart. Welkom, lieve Zoë, Sietse, 
Thomas en Levy. Ook jullie wensen we een 
gelukkige, gezellige, leerzame, mooie reis 
door de basisschool! 
 
Verder in dit Wierdenieuws 

- Gastles Luister ‘ns 
- Verkeerstheater groep 3 en 4 
- Voorleesontbijt 
- Penningmeester OR 
- Agenda 

 
Gastles Luister ‘ns  
Op 18 januari hadden we in groep 6/7/8 een 
gastles vanuit de NS over veiligheid rondom 
het treinverkeer. Hierbij het verslagje van 
Luuk en Stef: 
 
Luuk over de film: We gingen van de pauze 

naar binnen. Er waren twee mannen in de 

klas. Ze vertelden dat ze ons een film 

gingen laten zien en dat die film soms een 

beetje eng is voor sommige mensen, dus dat 

je dan even je ogen dicht moet houden. Toen 

ze de film lieten zien (duurde wel 30 

minuten ofzo), ging het over verkeersregels 

enzo en dat de trein heel gevaarlijk is. Er 

gebeurde eerst niet echt iets, maar op het eind 

moest het meisje zich haasten om haar zus op 

te halen, want ze was te laat. Ze werd 

aangereden door een trein, omdat ze zo 

haastig was. Het meisje overleefde het wel.  

Stef over het gesprek na de film: toen de film 

afgelopen was, hadden we een gesprek over 

wat we ervan vonden. Sommige kinderen 

vonden het wel spannend. De mannen zeiden 

dat je altijd op moest passen bij het spoor. Als 

je gaat oversteken, moet je altijd kijken naar 

beide kanten en niet alleen naar de kant 

waar de trein vandaan komt, omdat ze 

bijvoorbeeld ook van links kunnen komen. 

De trein die van de tegengestelde kwam, reed 

op de rechterkant, dus als je niet goed kijkt 

word je aangereden. De mannen gaven ons 

nog een pen en een sleutelhanger met een 

verkeersbord van het treinspoor en toen 

gingen ze weer weg.   
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Verkeerstheater groep 3 en 4 

Op 19 januari gingen de kinderen van groep 3 
en 4 naar een theatervoorstelling in het 
speellokaal over verkeersveiligheid, genaamd 
Stop! Licht! Daan en Ruben vertellen jullie hoe 
het was.  
 
Wij gingen fietsen rond een rotonde. We 

waren in het speellokaal. Er was groen en 

rood en groen en rood gingen ruziën. Eerst 

stond het rode poppetje er en toen kwam de 

groene eraan. Groen ging ineens heel lang 

weg en toen kwamen er allemaal botsingen 

en daarom was rood boos. Ze gingen allebei 

op wereldreis. Ze zeiden tegen ons: ‘willen 

jullie meegaan?’ En toen gingen we weer 

terug naar de klas.  

We vonden het een heel leuk theater. We 

hebben gelachen en we hebben allemaal 

meegespeeld. Er waren ook nog twee slangen, 

gelukkig wel speelgoedslangen.  

 
Voor meer informatie, zie: 
https://www.verkeerswijzergroningen.nl/verk
eerseducatie/stoplicht-2-0-
theatervoorstelling/ Ook leuk om even met je 
kind terug te kijken om te bespreken wat ze 
gezien hebben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorleesontbijt 
Vanochtend hebben we ons jaarlijkse 
voorleesontbijt gehad. Janna van de 
bibliotheek kwam voorlezen bij de peuters en 
kleuters uit het prentenboek van het jaar: 
Maximiliaan Modderman. In groep 3 t/m 8 
stond poëzie centraal en daarover wordt de 
komende week verder gewerkt. Emma E 
vertelt jullie hoe het is gegaan met Janna.  
 
We kwamen op school. Eerst gingen we even 

in de kring en toen gingen we naar de 

gymzaal, op de bank zitten. Twee kinderen 

gingen op de mat, daarna deden meer 

kinderen dat, maar dat vond juf niet erg. 

Janna van de bibliotheek had een soort koffer 

en daar trok ze steeds een blad uit als ze de 

bladzijde in haar boek omsloeg.  

Het verhaal ging over Maximiliaan 

Modderman en hij had een feestje, daar ging 

het over. Ik vond het wel een grappig boek, 

want Maximiliaan gooide een taart in bad en 

toen zeiden de dieren: ‘NEEEEE, niet de 

taart!’ Toen kwamen de ouders en die vonden 

het ook niet goed. Toen moest het bad in bad 

en ze gooiden zo in de sloot.  

Na het verhaal gingen we weer naar de klas 

en toen ging juf eten neerzetten en dat 

mochten wij eten. Bananen, ontbijtkoek, 

schaal druiven wortels en appel en voor de 

rest weet ik niet meer of er nog iets op tafel 

stond. Ik denk het niet. We hadden nog wel 

drinken, maar dat kregen pas veel later.  
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Penningmeester OR 

De huidige penningmeester van de OR, Katja 

Spangenberg, zal aan het eind van dit 

schooljaar stoppen met haar taak, omdat het 

jongste kind dan ook naar het voortgezet 

onderwijs zal gaan. Dit betekent dat we voor 

komend schooljaar een nieuwe 

penningmeester zoeken. Het is handig als de 

penningmeester ook lid van de OR is, maar 

niet noodzakelijk. We horen het graag als dit 

een taak is die bij je past en je zou kunnen 

doen voor de school.  

Hartelijke groeten, mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 

verwachten op donderdag 16 februari 2023  

 

Agenda  

26 januari  Voorleesontbijt 
 

31 januari OR vergadering 
 

2 februari 
 

MR vergadering 

9 februari Rapportfolio mee 
 

14 februari Groep ½ naar 
museum Hogeland 

Week van 13 en 
week van 20 
februari 
 

Weken van de 
oudergesprekken 
(groep 3 t/m 8) 

25 februari – 5 
maart 
 

Voorjaarsvakantie 

6 maart Start project cultuur 
 

10 en 11 maart NL doet met een 
leuke verrassing… 

 


