
   
 

   
 

 

5 maart 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? 

29 februari  Daniek 
2 maart   Jonne 
9 maart  Aaron 
19 maart  Liam 
25 maart  Ruben 
27 maart  Jona 
29 maart  Casper 
31 maart  Naomi 
1 april   Noor  
13 april  Lujain  
14 april  Anna  
 
Prietpraat 1: 
Na uitleg bij taal / het schrijven van teksten 
over middel / doel stellen de kinderen van 
groep 6 zichzelf een doel. 
Fenna: ‘Mijn doel is: een tijger temmen.’ 
Ruben: ‘Zo, pittig dametje.’ 
 

 
Prietpraat 2:  
Na uitleg over de evolutie en hoe DNA wordt 
doorgegeven. 
David R: ‘Marjan, als we nou een beetje 
giraffen- DNA in jou stoppen, krijg je dan ook 
een lange nek?’ 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Welkom.  
- Kwink van de week.  
- Projectweken drama 
- NL doet 
- Koningsspelen 
- Agenda 

 
Welkom 

Deze week is Daniek bij ons gestart in groep 1. 

Welkom, Daniek! We wensen je mooie jaren 

bij ons op school.  

Natuur en techniek: lesstof op een andere manier 

verwerken. Kinderen die creëren en de lesstof 

toepassen in andere opdrachten (transitie) hebben een 

veel grotere kans dat de kennis voor altijd beklijft. 

Daarnaast vergroot het de betrokkenheid en intrinsieke 

motivatie van de kinderen.  
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Kwink van de week  

Deze week zijn we gestart met een nieuwe 

Kwink, namelijk: ‘Kiezen’. Mensen maken de 

hele dag door keuzes, bewust en onbewust. 

Het is belangrijk om hiermee zo vroeg 

mogelijk te leren omgaan, zeker wat betreft 

keuzes die effect hebben op de groep. Bij 

bewuste keuzes spelen morele afwegingen 

een rol, zoals eigenbelang en het belang van 

de ander (zeker als die belangen strijdig met 

elkaar zijn). Met de Kwink-slag ‘Keuze-check’ 

leren kinderen inzien welke keuzeopties er 

zijn en wat een keuze betekent voor henzelf 

en voor de ander. Op basis daarvan kunnen ze 

een afgewogen keuze maken waar ze ook 

volledig achter kunnen staan. Deze Kwink-slag 

hangt op het prikbord in de onderbouw en op 

het leerplein voor de midden- en bovenbouw. 

De stappen op de Kwink-slag zijn: 

- Wat kan ik kiezen? 

- Wat betekent dat voor mij? 

- Wat betekent dat voor de ander? 

- Dit is mijn keuze! (kun je volledig 

achter deze keuze staan?).  

Bij dit onderwerp zijn de specifieke lesdoelen 

(de Kwink van de week) voor de onder- en de 

middenbouw: ‘Ik kan goed nadenken over een 

keuze’. De Kwink van de week voor de 

bovenbouw is: ‘Ik weet wat mijn keuze 

betekent voor mijzelf en de ander’. 

Projectweken drama 

We zijn deze week gestart met ons project 

‘Drama’, dat vier weken duurt. Tijdens deze 

weken ligt het accent op dramatische 

vorming. In de drie groepen gebeurt dit 

rondom verschillende onderwerpen. Daarbij 

worden alle vakgebieden zoveel mogelijk 

betrokken.  

In groep 1/2/3 is het thema ‘oud speelgoed’. 

Taal, drama en geschiedenis hebben in dit 

thema een belangrijke plek. Kinderen gaan 

teksten schrijven, leren over hoe de wereld 

van het kind er vroeger uitzag en gaan zelf 

dramatiseren rondom dit onderwerp.  

In groep 4/5/6 is het thema ‘Middeleeuwen: 

ridders en kastelen’. Er wordt ook in de 

middenbouw een verbinding gemaakt met 

verschillende vakgebieden: taal, drama, 

geschiedenis, muziek en techniek. Kinderen 

gaan bijvoorbeeld toneelstukjes en / of een 

rap schrijven, ritmes / Middeleeuwse muziek 

wordt behandeld etc.  

In groep 7/8 is het thema ‘Het ontstaan van 

de democratie tijdens de industriële 

revolutie’. Daarbij komen begrippen als 

vrouwenkiesrecht, infrastructuur, grondwet, 

het kinderwetje van Van Houten etc aan de 

orde. En daar maken we een groot drama 

van       

De presentatie van het project is op 

donderdag 26 maart van 16.30 tot 17.30. 

  



   
 

   
 

NL doet 

Op vrijdagmiddag 13 maart van 11.45 tot 

16.00 uur gaan we weer met elkaar aan het 

werk. Fijn dat 7 gezinnen zich al hebben 

aangemeld via de Parro app! Ook fijn dat 

mensen die niet kunnen zich afmelden. We 

hebben het dit jaar op de vrijdag gepland om 

te kijken of dit voor mensen makkelijker in te 

plannen is van op zaterdagochtend. Mochten 

hier ideeën / tips over zijn, natuurlijk altijd 

welkom om dit te melden op school. Mochten 

er na NL doet nog klussen over zijn, dan kan 

dit natuurlijk ook altijd later (op een eigen 

geplande tijd) worden uitgevoerd. Hiervoor 

komt dan na NL doet nog een oproepje. 

We kunnen alle handen goed gebruiken voor 

het verven van het leerplein, startklaar maken 

van de moestuin, bonenstokken opnieuw 

planten, magazijnen schoonmaken etc. Dus 

als er volgende week vrijdag nog grootouders 

/ buren kunnen aansluiten, horen we het ook 

graag! Als het lukt om een deel van de middag 

aan te sluiten: alle hulp is welkom! Voor 

broodjes en drinken wordt tussen de middag 

gezorgd. De kinderen van groep 5 t/m 8 

sluiten van 14.30 tot 15.15 aan met klussen.  

NL doet 2017 

Koningsspelen 

De nationale Koningsspelen zijn op vrijdag 17 
april. In eerste instantie hebben we de 

nationale datum gevolgd, omdat we dan met 
de landelijke opening mee konden doen. Het 
was niet echt handig, omdat de vrijdag daarna 
de vrijdag voor de vakantie is (en dus veel 
minder een onderbreking van een ‘gewone’ 
week). Nu bood een van de stagiaires van de 
vakleerkracht gymnastiek alle 
sportonderdelen voor ons te regelen op 24 
april. Daarom hebben we gekozen het een 
week te verplaatsen naar de vrijdag voor de 
meivakantie.  

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 19 maart  

Agenda 

Week 10 , 11, 12, 13 Projectweken 
dramatische 
vorming 

12 maart MR vergadering 

13 maart NL doet 

18 maart OR vergadering 

26 maart  
16.30-17.30 uur 

Presentatie project 
dramatische 
vorming 

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 (onder 
voorbehoud) 

Groep 7/8, 
opgravingen 
Onstaheerd 

23 april Groep 7/8 naar De 
Magneet (PABO, 
Hanzehogeschool) 

24 april Koningsspelen 

25 – 10 mei Meivakantie 



   
 

   
 

 


