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Wie is er in deze periode jarig? 

7 mei   Julian 
8 mei   Monique 
15 mei   David K 
2 juni   Bo  
23 juni   David R 
2 juli   Leanne 
11 juli   Oscar 
12 juli   Storm 
16 juli   Pim 
19 juli   Roald  
19 juli   Max 
28 juli   Anouk  
31 juli   Ronnie 
 
Prietpraat 
Gesprek tussen kinderen uit groep 2 en 3: 

- Jij ging buitensluiten.  
- Ik weet niet wat je bedoelt, ik wilde 

gewoon spelen.  

- Juf wordt erbij gevraagd en het 
verhaal wordt uitgelegd en het 
gesprek eindigt met: 

- Ik was hier dus de zielige.  
 
In dit Wierdenieuws: 

- Kwink van de week.  
- Sponsorloop opbrengst.  
- Expositie Wetsinger kerkje.  
- Praktisch verkeersexamen. 
- Vacature MR oudergeleding.  
- Vormingsonderwijs.   
- Digitale geletterdheid deel 4: 

informatievaardigheden.  
- Agenda.  

 
Kwink van de week  

Maandag 20 mei starten we weer met een 

nieuw thema, namelijk: ‘Gebruik je lijf / 

Stress? Ontspan je lijf.’ Met deze les starten 

we met de laatste reeks van vijf lessen van dit 

schooljaar. Daar hoort een nieuwe 

koelkastposter en ouderbrief bij. De 

ouderbrief vindt u in de andere bijlage, de 

koelkastposter gaat komende week op papier 

mee met de kinderen. Dit doen we om een zo 

sterk mogelijke verbinding te maken tussen 

thuis en school. Als er andere ideeën zijn om 

deze verbinding te leggen, horen we dit zoals 

altijd graag.  

Sneak 

preview zelfportretten voor expositie Wetsinger kerkje.  

mailto:obsdewierde@lauwerseneems.nl
http://www.facebook.com/ikcadorp


   
 

   
 

Sponsorloop opbrengst 

Na de meivakantie kwam er nog een beetje 

geld binnen en als het goed is, heeft het 

overgrote deel van de kinderen nu het geld 

voor de sponsorloop ingeleverd. Tijd voor een 

eindopbrengst: als er nog geld binnenkomt, 

wordt dit uiteraard bij het geld voor de 

aanschaf van muziekinstrumenten gelegd. De 

uiteindelijke opbrengst voor 

muziekinstrumenten is €2402,35, Wat 

een fantastisch bedrag voor 

muziekinstrumenten en een muziekproject!! 

Dank aan alle kinderen voor de grote inzet. 

We gaan hier met elkaar een hoop plezier aan 

beleven! 

De zelfgekweekte kastanjeboom is opgekomen! 

Expositie Wetsinger kerkje 

Op donderdagmiddag 6 juni is de opening van 

de expositie van kinderen in het Wetsinger 

kerkje. Om het jaar sluiten we als school aan 

bij deze expositie samen met de kinderen van 

CBS De Meander in Sauwerd. Omdat het dit 

jaar het 350ste sterfjaar van Rembrandt is, 

richten we ons op het werk van Rembrandt. In 

samenwerking met de culturele commissie 

Sauwerd komt deze weken kunstenares 

Tabitha in de klassen om met de kinderen te 

werken over Rembrandt. Inmiddels zijn de 

groepen 1 t/m 6 aan de beurt geweest. 

Komende week komt Tabitha nog in groep 

7/8. De uitkomsten van deze workshops 

worden dus tentoongesteld in het Wetsinger 

kerkje. Via de klassenouders zal nog een 

oproep komen voor begeleiding op die 

donderdagmiddag. Als u die middag vrij bent 

om te begeleiden, noteer het dan vast in de 

agenda! Een deel van de kinderen gaat op de 

fiets. De jongsten gaan met auto’s.  

Praktisch verkeersexamen 

Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven is 

dinsdag 28 mei het praktische 

verkeersexamen voor groep 7/8. Een 

belangrijk punt is dat de fiets in orde is. De 

kinderen starten tussen 10.03 en 10.22 uur 

met korte tussenpozen. Ze zullen ongeveer 

een kwartiertje fietsen langs de aangegeven 

route. Aan het eind horen ze of ze geslaagd 

zijn voor het praktisch verkeersexamen.  

 

Portret naar aanleiding van tentoonstelling ‘De Ploeg’ in 

het Groninger museum, groep 7/8.  

  



   
 

   
 

Vacature medezeggenschapsraad 

Wist u dat iedere school een 

medezeggenschapsraad (MR) dient te 

hebben? Deze raad bestaat uit 

vertegenwoordigers van het team en ouders. 

Een medezeggenschapsraad beslist mee over 

de organisatie van de school en de inrichting 

van het onderwijs. Best belangrijk dus!  

De MR komt meerdere keren per jaar bij 

elkaar en praat over zeer uiteenlopende 

onderwerpen. Van jaarplan tot begroting, van 

arbobeleid tot pestprotocollen, van formatie 

tot schoolbezoeken, Passend Onderwijs en 

nog veel meer. Vergaderingen van de MR zijn 

openbaar; u bent dus altijd welkom op deze 

vergaderingen! De notulen en extra 

informatie zijn te vinden op de website van 

school:    

https://www.obsdewierde.nl/pagina/247971/

Medezeggenschapsraad  

Openheid is belangrijk, de MR komt ten slotte 

op voor de belangen van onze kinderen. We 

hebben binnenkort een vacature binnen de 

oudergeleding van de MR. Heeft u 

belangstelling? Meldt u dan bij een van onze 

MR-leden of bezoek de volgende vergadering 

op 28 mei.  

Vragen? Laat ze ons horen!  

Hartelijke groet,  

Vanessa Frankes (PG) secretaris   

Floris Knot (OG) Lid  

Frounie Borgman (PG) Lid   

Mark Jan Ineke (OG) voorzitter  

Clinic FC Groningen, groep 456, met prachtig weer! 

Vormingsonderwijs 

Bij wet is het zo geregeld, dat in elke 

openbare school vormingsonderwijs 

(humanistisch en godsdienstig) wordt gegeven 

als ouders daarom vragen. Dit 

vormingsonderwijs laat zien wat een 

levensovertuiging of geloof voor mensen kan 

betekenen. Bij ons op school wordt dit gezien 

als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen 

zo een eigen kijk op het leven kunnen 

ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect 

voor mensen die anders in het leven staan. De 

lessen worden verzorgd door vakdocenten 

van diverse levensbeschouwelijke richtingen. 

De Rijksoverheid betaalt deze lessen, die 

worden georganiseerd door het 

Dienstencentrum Vormingsonderwijs. In 

samenspraak met de MR wordt gekeken of er 

behoefte is aan deze lessen. Voor dit 

schooljaar is in samenspraak met de MR een 

keuze gemaakt voor humanistisch 

vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstig 

vormingsonderwijs (GVO) van groep 2 t/m 8. 

De eerste helft van het schooljaar krijgt een 

groep HVO, de andere GVO (of andersom), 

met uitzondering van groep 2/3. Zij krijgen het 

hele jaar GVO met daarnaast het accent op 

burgerschap.  

We maken zowel bij GVO als bij HVO een 

stevige koppeling met het sociaal-emotioneel 

leren op school. De vakleerkrachten hanteren 

de vijf leergebieden van sociaal-emotioneel 

https://www.obsdewierde.nl/pagina/247971/Medezeggenschapsraad
https://www.obsdewierde.nl/pagina/247971/Medezeggenschapsraad


   
 

   
 

leren (besef van jezelf, zelfmanagement, 

besef van de ander, relaties kunnen hanteren, 

keuzes maken) en er is een wekelijkse 

overdracht naar de vaste leerkracht, zodat de 

lessen en onderwerpen naadloos aansluiten. 

Hiervoor wordt de methode Kwink vanuit de 

theorie sociaal-emotioneel leren (van 

Overveld, 2017) als onderlegger gebruikt. 

Naast het verbreden van de horizon, 

ontwikkelen kinderen tijdens de lessen van de 

vakleerkrachten vaardigheden als luisteren 

naar een ander, je mening geven (en soms 

herzien), reflecteren, filosoferen, een open 

gesprek voeren, argumenteren en 

discussiëren.   

De werkwijze met onze beide vakleerkrachten 

sluit aan bij de pluriforme opdracht van een 

openbare basisschool. De openbare 

basisschool is de samenleving in het klein. 

Iedereen is welkom, ongeacht 

levensovertuiging of hoe je denkt. Diversiteit 

is het uitganspunt. Het gaat niet om de 

beleving van bijvoorbeeld bepaalde religies, 

maar om ervan te leren en binnen de kaders 

(zonder anderen schade aan te richten) 

respect te hebben voor andersdenkenden.  

Als u als ouder bezwaar hebt, kunt u dit laten 

weten door contact op te nemen met 

ondergetekende voor 24 mei. U geeft dan 

geen toestemming voor het volgen van de 

lessen vormingsonderwijs en er wordt in 

samenspraak tussen ouders en school een 

vervangend aanbod gerealiseerd.  

Digitale geletterdheid deel 4: 

informatievaardigheden 

Weet u het nog uit uw eigen schooltijd: een 

werkstuk maken, een spreekbeurt 

voorbereiden, een boekverslag maken of een 

nieuwskring houden? Allemaal activiteiten 

waarbij het ging om het zoeken naar de juiste 

informatie en het vervolgens gebruiken van 

die informatie in een eigen verhaal. De 

informatie haalde u ook vast uit één of twee 

boeken, kranten of andere bronnen, wat 

plaatjes erbij en terecht) trots zijn op het 

eindresultaat. Met de komst van het internet 

(alles staat online) en mobiele apparaten (we 

kunnen altijd beschikken over een overkill aan 

informatie) is het zoeken en vinden van de 

juiste informatie een stuk lastiger geworden. 

En dat is waar het bij informatievaardigheden 

nu juist om gaat: het kunnen zoeken, 

selecteren en verwerken van bronnen en 

informatie op internet. In een wereld waarin 

het steeds moeilijker wordt om echt van 

onecht te onderscheiden, waarin iedereen 

informatie op internet kan plaatsen en je 

moet kunnen beoordelen of iets waar of niet 

waar is, moeten kinderen al jong leren hoe ze 

aan de juiste informatie kunnen komen. Op 

school zal hier in steeds meer lessen aandacht 

voor zijn, maar wat kunt u als ouder doen? Uit 

onderzoek blijkt dat jongeren die offline goed 

kunnen lezen ook digitaal informatievaardiger 

zijn (Notten & Becker, 2017). Als ouder helpt 

u uw kind dus door veel boeken te laten lezen, 

samen lezen en voorlezen. Vooral praten over 

het verhaal: kan dit wel wat we lezen? Is het 

echt of bedacht? Passen de plaatjes wel bij 

het verhaal? Hiermee helpt u uw kind grip te 

krijgen op taal en informatie. Daarmee legt u 

“offline” een goede basis voor het “online” 

lezen en verwerken van informatie. Dan 

wordt ook de digitale wereld voor uw kind 

een stuk veiliger. 

Redactie ICT werkgroep L&E 

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 6 juni. 

 



   
 

   
 

Agenda 

14 mei Groep 7/8 bezoekt het 
Groninger museum (info 
volgt) 

20 -23 mei Avondvierdaagse 

22 mei Sportdag groep 5/6 
Winsum 

23 mei Sportdag groep 7/8 
Winsum 

28 mei Praktisch 
verkeersexamen 

30 mei + 31 mei Hemelvaartsdag + 
vrijdag alle kinderen vrij 

5 juni Groep 7/8 Kerkje 
Wetsinge, Ramadan 

6 juni Opening expositie 
Rembrandt Wetsinger 
kerk 

10 juni Pinkstermaandag, alle 
kinderen vrij 

17 juni Opening sportweek 
Sauwerd Beweegt: 
sportieve dansopening + 
workshop judo 

18 juni Schoolreis groep 1 t/m 8 

25, 27, 28 juni Juf Frounie studieverlof, 
juf Loes groep 7/8 

26 juni Studiedag, alle kinderen 
vrij.  

 


