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Wie is er in deze periode jarig? 

17 september  Wout 
19 september   Bram  
27 september  Jente 
28 september  Marlies 
3 oktober  Nout 
6 oktober  Luuk 
10 oktober  Justin 
20 oktober  Yara 
24 oktober  Stef 
 
Prietpraat 
Meningsvormend kringgesprek in groep 1/2/3 
over de vraag of we een spin binnen mogen 
houden om te bekijken of dat de spin naar 
buiten moet. Sommige kinderen: ‘Hij mag best 
binnen zijn, zodat wij er naar kunnen kijken en 
hij hier vliegen kan vangen.’ 

Silvan: ‘Nee, hij moet naar buiten, want hij 
moet avonturen beleven!’ 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Kwink van de week 
- LEVO en GVO. 
- Informatieavond afgelast.  
- Burendag en dorpsfeest 
- Wat kan ik als (groot)ouder doen? 
- Koffers gevraagd 
- Agenda 

 
Kwink van de week  

Het tweede thema van Kwink, is gericht op 

erbij horen / een prettige groep / 

groepsrollen. De kinderen worden zich door 

spelletjes / toneelstukjes en andere 

uitwisselingen bewust van het feit, dat we 

met elkaar een fijne groep willen opbouwen 

voor dit schooljaar. De Kwink van deze twee 

weken is dan ook: in de onderbouw ‘Kom 

erbij’ (hoe vraag je of iemand mee wil doen, 

wat doe je als je ziet dan iemand alleen 

speelt), in de midden- en bovenbouw ‘Veilige 

/ prettige groep? Doe het samen!’   

Het doel van deze lessen is net als bij de 

vorige Kwink het creëren van voorwaarden 

om tot een gezellige en sociale groep te 

komen. Inclusief afspraken (normen) en 

begrijpen wat belangrijk is (waarden). Als het 

goed is, zijn de koelkastposters inmiddels bij 

iedereen thuisgekomen.  

LEVO en GVO 

De eerste weken zijn voorbij: bekende 

gezichtjes en nieuwe namen leren. Het 

afgelopen jaar mocht ik met groep 3 

combilessen Kwink-Levo (levensbeschouwing) 

doen. Hoewel sociaal emotioneel leren 

natuurlijk een wezenlijk onderdeel van de 

GVO-lessen is, was deze manier van werken 

nieuw voor mij. SEL-thema’s (sociaal 

emotioneel leren) gecombineerd met een 

beetje van dit en een beetje van dat uit de 

geloofswereld, een beetje proeven aan het 
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begrip geloven en de diverse wereldreligies. 

Dit jaar doet groep 2 ook mee, leuk! 

Alle werkjes die de kinderen maken worden in 

een map verzameld en aan het eind van het 

jaar mag de map mee naar huis. Het aantal 

werkjes verschilt van jaar tot jaar. Niet omdat 

er al of niet harder gewerkt wordt, maar 

omdat er ook zoveel andere leuke 

werkvormen  zijn:  drama, spel, buitenles, 

zingen, ……….. 

De bovenbouw is dit jaar het eerst aan de 

beurt voor GVO: groep 7 en groep 8. Lekker 

allebei apart met veel aandacht voor 

iedereen. Halverwege het jaar wordt er 

geruild met HVO.  Om een beetje rekening te 

kunnen houden met Kerst en Pasen en niet 

iedereen elk jaar hetzelfde aan te bieden 

beginnen we het ene jaar met GVO in de 

bovenbouw en het andere jaar in de 

middenbouw. 

Tot de herfstvakantie zijn er twee thema’s 

voor de bovenbouw: ontmoeten (over elkaar 

ontmoeten in een veilige omgeving en waarin  

je gehoord mag worden) en de Kinderboeken-

week (Reis je wijs, religies in Afrika).                                        

Nascholing voor GVO-docenten hoort er ook 

jaarlijks bij. Al voor de zomervakantie is de 

cursus “Kinderboekenweek: reis je wijs” 

begonnen. Er volgen nog een paar cursussen 

in de loop van het jaar evenals het vaste 

onderdeel “intervisie” en de 

personeelsmiddag GVO.  

De gezamenlijke  startmiddag met 70 HVO- en 

GVO-collega’s uit de noordelijke provincies is 

ook alweer geweest. Brainstormen en 

ervaringen uitwisselen over samenwerken 

met elkaar en met de scholen. Vanuit onze 

ervaringen stellen we tips op voor onze 

werkgever. Zo leren we met elkaar en van 

elkaar om professioneel en actueel te blijven. 

Een waardevolle middag. 

Voorbeeld van een weektaak in groep 7/8, is in 

ontwikkeling.  

Informatieavond afgelast 

Wegens te weinig opgaven komt de 

informatieavond van 26 september te 

vervallen. De ouders die zich wel hebben 

opgegeven, krijgen een aparte mail om te 

kijken wanneer de toelichting in de klas het 

beste kan worden gegeven. Met de MR is 

besproken welke manier het beste aansluit bij 

de behoefte van ouders: op welke manier 

willen ouders worden ingelicht / voorgelicht 

en in welke mate? Een voorbeeld hiervan kan 

ook zijn: een half uurtje in de klas kijken en na 

schooltijd een mogelijkheid om de leerkracht 

vragen te stellen. Ideeën altijd welkom om in 

de MR in te brengen.  

  



   
 

   
 

Burendag en dorspfeest 

Op zaterdag 28 september van 9.00-12.00 

uur steken we weer de handen uit de 

mouwen voor een mooie school met een 

mooie omgeving. Er is een aantal klussen op 

de natuurspeelplaats en een aantal binnen, 

voor ieder wat wils: snoeien, schoonmaken, 

buurman en buurman klusjes zoals prikborden 

ophangen. Lekker bakje koffie met elkaar en 

voor nieuwere ouders een mooie manier om 

met veel andere ouders kennis te maken. We 

hopen jullie dan te zien! 

 

Wat kan ik als (groot)ouder doen? 

Als (groot)ouder kun je op allerlei manieren 

betrokken zijn bij school. Er gebeurt al 

ontzettend veel met een betrokken OR en 

MR, themagroepen (nieuwe inschrijving voor 

dit schooljaar volgt binnenkort), 

klassenouders, leesouders, moestuinouders, 

schoolvoetbal, Kinderpostzegels te veel om 

alles op te noemen en iedereen recht te doen. 

Voor de ouders die net op school zijn en voor 

de (groot)ouders die wat extra willen doen, is 

het goed om te weten wat je dan zou kunnen 

doen. Voorbeelden zijn: 

- Leesmomentje met kinderen.  

- Ondersteuning bij de bieb 

(meedenken over thematafels / een 

schrijver centraal etc).  

- Hulp in de moestuin (hierover volgt 

nog een aparte oproep) tijdens 

schooltijd. 

- Eigen ideeën natuurlijk ook van harte 

welkom!  

Koffers gevraagd (herhaalde oproep) 

De OR gaat volgende week weer versieren: 

herfst en het thema van de 

Kinderboekenweek. Het thema van de 

Kinderboekenweek is: ‘Reis mee’. Graag willen 

we op de kasten allemaal mooie oude en 

nieuwe koffers en reistassen hebben. Er is een 

globe die licht geeft, misschien zijn daar nog 

meer van? Leuk als kinderen iets in die sfeer 

meenemen om de school aan te kleden in het 

thema! Kinderboekenweek start 2 oktober.  

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

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 3 oktober. 

Agenda 

17 september MR vergadering 

28 september Burendag (9.00-12.00) 
en dorpsfeest 

2 oktober Opening 
Kinderboekenweek 

19-27 oktober herfstvakantie 

 

 


