
   
 

   
 

 

21 maart 2019 

Kleine Straat 8, 9774 PN Adorp  
Tel. 050 -3061261  
obsdewierde@lauwerseneems.nl 

www.obsdewierde.nl 

www.facebook.com/ikcadorp 

Wie is er in deze periode jarig? 

19 maart  Liam 
27 maart  Jona  
29 maart  Casper  
31 maart  Naomi 
1 april    Noor 
14 april  Anna 
 
Prietpraat 
De vader van Lars heeft een scholing. Lars: ‘Ga 
jij dan ook naar overblijf, papa?’ 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Kwink van de week.  
- Inhoud studiedag 20 maart.  
- NL doet.  
- Gastles HALT groep 7/8.  
- Sponsorloop. 
- Tevredenheidsonderzoek 2018.  
- 4 mei comité.  
- Juffendag / Koningsspelen. 
- Datum schoolreis. 
- Pap, doe normaal! 
- Agenda.  

 
 

 

 

Kwink van de week  

Maandag 25 maart starten we weer met een 

nieuw thema, namelijk: ‘Denk na voor je iets 

doet / leer van je fouten’. De reeks van vijf 

lessen, die we nu behandelen, gaan over het 

leren kennen van jezelf. Hoe beter je jezelf 

leert kennen, hoe beter je je eigen grenzen 

aan kunt geven. De lessen van de komende 

twee weken zijn gericht op het nadenken voor 

je handelt. In groep 3 is ‘stop, denk, doe’ al 

aan de orde geweest. 

Inhoud studiedag 

Gisteren waren de kinderen vrij vanwege onze 

studiedag. Wat hebben we zoal gedaan: 

- Het bespreken van het schoolplan 

(beleid 2019-2023): hoe gaan we het 

werken met doelen doorzetten bij 

andere vakken te beginnen met taal? 

Starten we onze visie vanuit 

ontwikkelgebieden of juist vanuit de 

toekomstgerichte vaardigheden en 

hoe geven we dat vorm in rapportage 

/ portfolio.  

- Scholing Exova: hoe gaan we onze 

rapportage invullen vanaf het nieuwe 

schooljaar met de veranderingen die 

we ten aanzien van het onderwijs 

hebben doorgaan? 

- Scholing muziek: didactische 

vaardigheden tijdens muzieklessen en 

praktische voorbeelden voor in een 

eigen muziekles.  

- Keuze maken voor een nieuw 

leesmethode voor groep 3 en 

uitzoeken rekenmaterialen 

onderbouw.  

Als er nog vragen zijn naar aanleiding van een 

van de onderwerpen, horen we dit zoals altijd 

graag.  
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NL doet 

Dank aan alle vrijwilligers die (weer of geen 

weer) de handen uit de mouwen hebben 

gestoken om de school en omgeving te 

onderhouden / op te knappen. Er is weer veel 

gebeurd: de moestuinbedden zijn nog mooier 

gemaakt, de bergingen zijn uitgemest en van 

inhoud gewisseld / haken gemaakt etc., er is 

een ombouw om de verwarming gekomen, er 

zijn struiken aangeplant, er zijn grasmatten 

geplaatst onder de duikelrekken, het extra 

lokaal en de bieb hebben een goede 

opruim/schoonmaakbeurt gehad. 

Er zijn nog twee klussen niet gelukt, ook 

vanwege het weer. Mocht er iemand zijn die 

tussendoor de spelletjes op het grote plein wil 

verven of de grasmatten onder de overige 

speeltoestellen wil plaatsen, horen we het 

graag! 

 

Gastles HALT groep 7/8: online veiligheid 

Op dinsdag 26 maart komt er zoals ieder jaar 

weer iemand vanuit Bureau HALT voor het 

geven van een gastles over een actueel thema 

voor (aanstaande) pubers. Deze keer is de les 

gericht op online veiligheid.  

Vooral jongeren hebben niet altijd door waar 

hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms 

lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote 

gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Met 

de kinderen wordt onderzocht aan de hand 

van echte casussen wanneer een grens wordt 

overschreden. Ook gaat de gastdocent in 

gesprek met de kinderen over de gevolgen 

van grensoverschrijdend gedrag op internet. 

Afhankelijk van de behoefte kan er dieper op 

een specifiek thema worden ingegaan, zoals: 

Whatsapp-gebruik, digipesten, hacking of 

sexting. 

Pannenkoekendag tijdens overblijf.  

Sponsorloop 

Op woensdag 27 maart van 11.00-12.00 

hebben we onze tweejaarlijkse sponsorloop. 

Vorige week is het formulier meegegaan met 

de kinderen. Kinderen kunnen hierop 

sponsoren verzamelen voor de rondjes die ze 

gaan rennen. De organisatie (in handen van 

de OR) is weer uitstekend en we hopen 

natuurlijk op mooi weer. Het doel is deze 

keer: een impuls voor het muziekonderwijs. 

Afhankelijk van de opbrengsten zullen er 

muziekinstrumenten worden aangeschaft, zal 

er een muziekproject van worden bekostigd 

en….. als impuls voor het muziekonderwijs.  

 

 

 

 



   
 

   
 

Tevredenheidsonderzoek 2018 

Eens per 2 jaar houden we onder alle ouders, 

kinderen (groepen 6 tot en met 8), 

leerkrachten en management een schriftelijke 

tevredenheidenquête. De uitgebreide 

rapportages hiervan met trends en 

vergelijkende landelijke cijfers zijn met het 

team besproken en worden komende MR 

vergadering met de MR leden besproken.  We 

mogen trots zijn op de uitkomsten. De 

respons van kinderen, leerkrachten en 

management was 100%. De respons onder 

ouders was 71%, wat heel hoog is. Omdat we 

een kleine school zijn, waarbij er minder dan 

50 enquêtes onder ouders zijn verspreid, 

moeten we voor een volledige 

betrouwbaarheid 90% respons hebben. Dit is 

in werkelijkheid ondoenlijk en onze respons 

geeft al een behoorlijk goed beeld volgens het 

bureau dat het onderzoek verzorgd heeft.  

Aan de hand van de uitkomsten beschrijven 

we actiepunten. Er zijn weinig 

verbeterpunten, maar de twee punten die we 

eruit kunnen halen, nemen we mee en 

eventueel ook op in het schooljaarplan van 

2019 - 2020. Om ouders zo snel mogelijk te 

informeren, wordt de publieksposter 

komende week op de website geplaatst onder 

het kopje ‘onze school’> 

tevredenheidonderzoek. Hebt u vragen of 

opmerkingen over deze enquête of over de 

geplande acties, dan horen we dat uiteraard 

graag. 

Vraag vanuit 4 mei comité  

Als 4 mei comité Adorp, Sauwerd en Wetsinge 

zijn wij op zoek naar nieuwe leden. 

Uitgangspunt is dat we met elkaar invulling 

blijven geven aan de herdenking op 4 mei. Er 

zijn nog veel mensen die daar aan hechten en 

hierbij aanwezig zijn.  De scholen uit Adorp en 

Sauwerd verlenen al jaren hun medewerking 

en dit willen we graag zo houden. Wat daarbij 

helpt is dat het comité korte lijntjes heeft met 

beide scholen. Voor Adorp ontbreekt dat 

lijntje op dit moment en dat zouden we wel 

weer heel graag willen. Ik heb Floor gevraagd 

om als school dit jaar de bijdrage te verzorgen 

bij het monument in Sauwerd, aan u wil ik de 

vraag stellen of u misschien de verbindende 

schakel wilt zijn tussen de school en het 

comité. Om de tijdsinvestering hoeft u het 

niet te laten. We komen eenmaal per jaar 

samen in maart of april. Daarnaast zijn we als 

comité aanwezig tijdens de herdenking. 

Wanneer u vragen heeft kunt u contact 

opnemen met Judith Visser op nummer 06-

18302032. 

Juffendag / Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april vieren de juffendag en 

Koningsspelen. We zullen feestelijk 

starten met de landelijke dans ‘Pasapas’ 

en daarna spelletjes en sportieve 

activiteiten ondernemen. We eindigen de 

ochtend met een koningslunch. Meer 

informatie is terug te vinden op 

https://www.koningsspelen.nl/ De 

kinderen van groep 1 (die normaal vrij zijn 

op vrijdag) zijn ook van harte welkom die 

dag, maar niet verplicht om te komen. 

Deze inschatting laten we aan de ouders.  

 

Datum schoolreis 

We waren met elkaar tot een goede datum 

gekomen (28 mei), maar toen kwam daar toch 

nog wat tussendoor: het praktisch 

verkeersexamen van groep 7/8. We laten 

z.s.m. weten wat de nieuwe datum wordt.  

https://www.koningsspelen.nl/


   
 

   
 

Pap, doe normaal! 

Op donderdag 11 april wordt er een leuke 

/ interessante voorstelling verzorgd door 

het Huis voor de Sport. De kaartjes zijn 

daardoor gratis. Deze moeten alleen 

gereserveerd worden door de 

belangstellenden. Dit is terug te vinden op 

http://papdoenormaal.nl/#toggle-id-2  

Hopende u hiermee voldoende 

geïnformeerd te hebben. 

Mede namens het team, 
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 4 april. 

Agenda 

20 maart studiedag, alle 
kinderen vrij  

22 maart Juf Frounie studiedag, 
juf Sita valt in. 

26 maart Gastles HALT groep 
7/8 over online 
veiligheid 

27 maart 11.00-12.00 
sponsorloop 

27 maart MR vergadering 

29 maart Juf Nienke verlof, juf 
Floor voor groep 2/3.  

2 april Buitenlesdag 

2 april Open dag: 15.00-17.00 

8 april Verkeersexamen 
groep 7/8 

11 april MR vergadering 

12 april Koningsspelen / 
juffendag 

16, 17, 18 april Centrale eindtoets 
groep 8 

19 april t/m 5 
mei  

‘mei’ vakantie 

 

http://papdoenormaal.nl/#toggle-id-2

