
   
 

   
 

 

13 februari 2020 

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? 

31 januari  Marre  
31 januari  Nena 
6 februari  Frank  
7 februari  Feline 
10 februari  Amber 
2 maart   Jonne 
9 maart  Aaron 
 
Prietpraat 1: 
Juf Nienke: welke dag is het vandaag? 
Lars: wonderdag.  
 
Prietpraat 2:  
Tijdens de kunstlessen krijgt groep 7/8 uitleg 
over Escher. Juf Tabitha: ‘Wat valt je op?’ 
David R: ‘Het lijkt wel alsof de hele boel in de 
blender is geweest.’ 

 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Kwink van de week 
- Verjaardag juf Marloes 
- Projectweken drama 
- Benefiet voor Australië  
- Moestuin 
- NL doet 
- Agenda 

 
Kwink van de week  

In de week na de voorjaarsvakantie werken 

wij nog een week aan het thema 

‘Vriendschap’, omdat er een aantal dagen 

tussenuit zijn gevallen. Dit sluit ook mooi aan 

op de liefdevolle dag morgen. De Kwink van 

de week blijft dan ook voor de onderbouw is 

daarbij: ‘Doe als een vriend’. Voor de midden- 

en bovenbouw is de kwink ‘Vriendschap: geef 

elkaar de ruimte’.   

Verjaardag juf Marloes 

Vrijdag 14 februari wordt juf Marloes voor de 

vierde keer 39! Dat moet gevierd worden met 

een Valentijns-verjaardagsfeestje. Dit feestje 

is op de ochtend voor groep 4/5/6. Kinderen 

hoeven geen eten en drinken mee te nemen 

die ochtend. Als kinderen van groep 5/6 naar 

de overblijf gaan, moeten zij hiervoor wel 

eten en drinken meenemen. ’s Middags gaat 

groep 5/6 gewoon naar school.  
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Met de hele school hebben we deze man gefeliciteerd 

met zijn eeuw op onze mooie wereld! 

 

Projectweken drama 

In de maand maart hebben we de 

projectweken in het teken van dramatische 

vorming gepland. In eerste instantie stonden 

in de jaarplanning twee weken voor dit 

project. Om het echter goed uit de verf te 

laten komen en een goede verbinding te 

kunnen maken met de andere vakken, willen 

we hier vier weken voor uittrekken. Dit 

betekent dus dat de maand maart 

‘dramamaand’ wordt. Hoe en wanneer we dit 

gaan presenteren, zullen we zo snel mogelijk 

laten weten.  

Benefiet voor Australië 

Op woensdag 26 februari van 16.00-17.00 

(tijd moet nog definitief worden bevestigd) 

organiseert de bso een benefiet voor de 

vreselijke bosbranden in Australië. Dit is een 

onderwerp dat kinderen bezighoudt. De 

precieze invulling van deze benefietactie volgt 

later. Een deel van de kinderen op school 

maakt een presentje, dat gekocht kan 

worden. Vooral op de bso worden veel 

activiteiten georganiseerd en dingen gemaakt, 

die uiteindelijk geld op moeten leveren voor 

de mensen die lijden in Australië. Mooi, 

medemenselijk initiatief van kinderen en bso. 

Moestuin 

Met het nieuwe seizoen voor de deur staat de 

moestuincommissie weer in de startblokken. 

De zadenbakken met plantschema’s zijn bijna 

klaar en de planningen worden weer 

geschreven. Met NL doet gaan we weer aan 

de slag, zowel binnen als buiten en kunnen we 

weer wat meters maken met hopelijk veel 

handen. Om de moestuin goed te laten slagen 

en kinderen hier zoveel mogelijk van te laten 

profiteren, zijn we op zoek naar vrijwilligers. 

Dit kan zijn door met een groepje kinderen te 

werken in de moestuin of door een stukje 

onderhoud zonder kinderen. Op de 

donderdagmiddag en de vrijdagmiddag willen 

we graag dat een vrijwilliger met groepjes van 

4 kinderen in de moestuin aan het werk gaat. 

Als dit lastige dagen zijn en je wilt wel graag 

iets doen voor de moestuin, dan kan dit op 

ieder ander moment in de vorm van 

onderhoud. Dit bericht mag ook breder 

worden verspreid, dan alleen onder ouders.  

We leren met en van elkaar. 



   
 

   
 

 

NL doet 

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is het 

weer zover: NL doet. Deze keer willen we 

graag op vrijdagmiddag 13 maart van 11.45 

tot 16.00 uur aan het werk. We kunnen alle 

handen goed gebruiken voor het verven van 

het leerplein, startklaar maken van de 

moestuin, bonenstokken opnieuw planten, 

magazijnen schoonmaken etc. Als het lukt om 

een deel van de middag aan te sluiten: alle 

hulp is welkom! Voor broodjes wordt tussen 

de middag gezorgd.   

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 5 maart  

 

Agenda 

11, 12, 13 februari  Ouder (kind) 
gesprekken 

12 februari Start LIO stage juf 
Ellen in groep 1/2/3 

13 februari Start LIO stage 
meester Jelmar in 
groep 7/8 

14 februari Verjaardag juf 
Marloes (’s 
ochtends) 

15-23 februari voorjaarsvakantie 

26 februari Overleg 
overblijfcommissie 

Week 10 , 11, 12, 13 
(verlengd) 

Projectweken 
dramatische 
vorming 

13 maart NL doet 

7 april Buitenlesdag 
15.00-17.00  
open dag 

8 april Gastles meneer 
Veldman groep 7/8 
over WOII in Adorp 

10 april Goede vrijdag 

13 april  Paasmaandag 

15 en 16 april Centrale eindtoets 
groep 8 

17 april Koningsspelen 

25 – 10 mei Meivakantie 

 

 

    

 

 

 


