
   
 

   
 

 

14 februari 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? 

6 februari  Frank   
7 februari  Feline 
10 februari  Amber 
2 maart  Jonne   
5 maart  Joris  
9 maart   Aaron 
 
Prietpraat 
Aaron: ‘Dit is een heel leuk rekenblad!’ 
Juf: ‘Waar heb je aan gewerkt?’ 
Aaron: ‘Splitsen tot 20, maar als je het snapt, 
blijkt het gewoon hartstikke leuk te zijn!’  
 
De laptop blijkt bij het opstarten te moeten 
updaten. Luuk (7 jaar): ‘Tjonge, dit is echt een 
anitclimax!’ 

 
Verder in dit Wierdenieuws: 

- Kwink van de week.  
- Bericht van g.v.o. 
- Veilig oversteken. 
- Staken.  
- Agenda.  

 
Kwink van de week  

Na de vakantie starten we met het thema: 

‘Wees blij met wat je al kan (onderbouw) 

wees tevreden met je zelf (middenbouw), 

focus op je sterke punten (bovenbouw)’. We 

werken van 25 februari t/m 8 maart aan dit 

thema. Het doel hierbij is, dat de kinderen 

leren om te gaan met tekortkomingen en zich 

concentreren op hun sterke kanten.  

Deze les is de eerste van een reeks van vijf 

lessen rondom inzicht krijgen in jezelf. Hoe 

beter een kind zichzelf leert kennen, hoe 

beter het ook zijn eigen grenzen kan 

aangeven. Dat is fijn voor het kind zelf, maar 

ook voor anderen. Bij deze vijf lessen hoort de 

ouderbrief 3 in de andere bijlage. De kinderen 

krijgen na de vakantie de koelkastposter mee. 

Deze wordt besproken in de klas en gaat 

daarna op papier mee naar huis. Als iemand 

de poster digitaal wil, kan dat altijd. Zie ook 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-

kwink/voor-ouders/uitleg-koelkastposter/  

 

 
Groep 3 leest groep ½ voor.  
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Bericht van gvo (juf Trix) 
De tijd gaat snel, de helft van het jaar zit er 
weer op en daarmee ook de gvo-periode voor 
de groepen 4, 5 en 6. Aan het eind van de rit 
heb ik met de kinderen teruggeblikt op wat 
we hebben gedaan. Interessante 
onderwerpen, daarover waren we het 
helemaal eens, met hier en daar een beetje 
“Kwink” toegevoegd: 
 
* Een brug naar morgen (vredesweek), het 
allerleukste volgens groep 4-5.  
 
* De Ploeg en oude Groninger kerken: een 
heel mooi thema met kunst, cultuur en een 
vleugje geschiedenis voor groep 6. 
 
* Vriendschap (kinderboekenweek). 
 
* Sterren en planeten, ook een thema 
waarover iedereen enthousiast was. 
 
* Lichtfeesten van de wereld, als aanloop naar 
kerst, met veel creatief werk. 
 
* Winter: ik heb het zo koud, hoe gaan we 
met mensen en dieren om. 
 
Een reuzefijne tijd zit er weer op! 
Deze week mag ik de groepen 7 en 8 weer 
verwelkomen. Het eerste thema waar we na 
de voorjaarsvakantie mee aan de slag gaan, 
sluit aan bij het schoolproject 
“wereldmuziek”. 
 

Groep 3 leest groep ½ voor.  

 

Veilig oversteken, bericht van de 

werkgroep 

De flitspaal die in april 2018 is geplaatst 

en sinds juni actief flitst heeft ervoor 

gezorgd, dat het aantal roodrijders enorm 

is afgenomen. De meting was destijds 15x 

roodlichtnegatie per dag. Op dit moment 

is dat 2x per week gemeten op de 

werkdagen. Het meest meet de flitspaal 

op snelheid (914 van de 1010 keer). Na de 

aanpak van de N361 blijft de flitspaal 

staan. Om een goede balans te houden 

tussen overstekende kinderen en verkeer, 

kunnen de overstekers ook wat doen. Er 

kan bijvoorbeeld rekening gehouden 

worden met zo veel mogelijk gezamenlijk 

oversteken, zodat het verkeer zo min 

mogelijk gehinderd wordt. Daarnaast kan 

er bij vrachtverkeer gewacht worden met 

drukken, want zware voertuigen kunnen 

moeilijker stoppen.  

Deze meiden kunnen niet wachten tot ze in groep 3 

zitten! 

Staken 

In het vorige Wierdenieuws heeft u het 

bericht over de landelijke staking op 15 

maart in het basisonderwijs kunnen lezen. 

Direct na de voorjaarsvakantie zullen we 

uitsluitsel geven over een gehele sluiting 

of gedeeltelijke sluiting van de school op 



   
 

   
 

vrijdag 15 maart. Dit bericht is bedoeld 

om eventuele voorbereidingen te treffen 

voor u als ouder.   

 

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 7 maart. 

 

Agenda 

16 februari Start 
voorjaarsvakantie 

25 februari Start project 
wereldmuziek 

5 maart Djembe workshop alle 
kinderen 

7 maart 17.00 
– 18.00 uur 

Presentatie project 
wereldmuziek 

14 + 15 maart Juf Frounie scholing, 
juf Loes voor groep 7,8 

16 maart NL doet 

20 maart studiedag, alle 
kinderen vrij  

 


