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Wie is er in deze periode jarig? 

23 juni    David R 
2 juli   Leanne  
12 juli   Storm 
16 juli   Pim  
19 juli   Roald 
19 juli   Max 
28 juli   Anouk 
30 juli   Silvan  
31 juli   Ronnie 
 
Je hebt misschien een andere verjaardag dan 
andere jaren, maar we hopen allemaal dat je 
een feestelijke dag hebt met fijne momenten 
samen, gezelligheid en een lekker taartje! 
 

In dit Wierdenieuws: 
- Gedicht Esmée.  
- Schoolfotograaf. 
- Peiling n.a.v. aanpak tijdens de 

Corona periode 
- Afronding van het schooljaar groep 

7/8.  
- Vormingsonderwijs.  

 
Gedicht Esmee  
Tijdens de periode dat de kinderen thuis 
waren, is er veel werk verzet door kinderen 
(en ouders). Zo heeft Esmee een prachtig 
gedicht geschreven toegespitst op de tijd 
waarin je grootouders moest missen.  

 
Voor als je de leesbril niet kunt vinden: 
 
Lieve opa of oma, 
Het Coronavirus is uitgebroken,  
de vleermuizen zijn aan het spoken. 
Je verveelt je vast een uur, 
vandaar dat ik dit berichtje naar je stuur.  
Je bent al wat oud, 
maar met een hart van goud. 
Het Coronavirus komt door de Chinezen, 
dat heb ik overal gelezen.   
Als we elkaar iets willen vertellen, 
kunnen we altijd nog bellen.  
Groetjes, 
Esmée  
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De gender-neutrale zijdehoenders van Wout: Kevin de 
kip en Annie de haan.  

 
Schoolfotograaf 
Omdat we weten dat het door veel ouders 
bijzonder op prijs wordt gesteld, hebben we in 
overleg met de schoolfotograaf de afspraak 
door laten gaan binnen het protocol dat de 
schoolfotograaf naar aanleiding van het 
Coronavirus heeft opgesteld. Dit betekent dat 
van ieder kind een portretfoto en een pose 
foto wordt gemaakt. Groepsfoto’s en foto’s 
van broertjes en zusjes kunnen dit jaar helaas 
niet worden gemaakt. Voor de schoolverlaters 
geldt een uitzondering, zij komen dinsdag 
gezamenlijk op de foto. De schoolfotograaf 
komt dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni 
onder schooltijd. In principe gaan de groepen 
1, 2, 3 en 7 op de dinsdag op de foto en de 
groepen 4, 5, 6 en 8 op donderdag. Als het 
vlot verloopt, kan het zijn dat groep 8 ook nog 
dinsdag aan de beurt komt voor de 
portretfoto’s. Schoolverlaters dus dinsdag en 
donderdag ‘op chic’.  
 
Peiling n.a.v. aanpak tijdens de Corona 
periode 
Na 8 juni zal er een peiling worden gehouden 
onder ouders / verzorgers over hoe de 
onderwijsomstandigheden zijn geweest 
tijdens de sluiting van school en tijdens de 
half geopende school. Dit zal gericht zijn op 
onderwijsinhoud, communicatie(kanalen), 
noodopvang etc. Dit gebeurt in samenspraak 
met de MR. Het doel van de peiling is om te 
kijken wat er goed is gegaan en waar de 
verbeterpunten liggen voor een (hopelijk 
geen) volgende keer. Ook kijken we met het 
team wat we hebben geleerd in de afgelopen 
periode en welke goede punten we hieruit 
kunnen halen voor het reguliere onderwijs.  
 

 
Opdracht uit de taalkast: maak een milieuposter (Fenna) 

 
Afronding van het schooljaar groep 7/8 
Om zo dicht mogelijk bij een ‘gewone’ 
afronding van het schooljaar te komen voor 
groep 7 en 8, is er gekeken naar de 
mogelijkheden. Daaruit zijn de volgende 
activiteiten ontstaan: 

- 18 juni: ‘schoolkampdag’ > op de fiets 
naar camping Zuiderhorn in Warffum, 
daar het avontuurlijke dagprogramma 
doorlopen, koken buiten op het vuur 
en na het avondeten weer 
terugfietsen (let op: fiets moet in 
orde zijn).   

- 19 juni: bonte avond in het 
speellokaal. 

- 1 en 2 juli opvoering van de musical.  
Dit alles uiteraard binnen de door het kabinet 
gestelde maatregelen rondom het 
Coronavirus onder voorbehoud dat het virus 
onder controle blijft.  
De rekening voor de ‘schoolkampdag’ zal 
uiteraard aanzienlijk lager uitvallen, dan voor 
het gehele schoolkamp. Deze volgt 29 mei 
voor de ouders van groep 7/8.  
Over de opvoering van de musical volgt een 
uitgebreider bericht. De musicalgroep 
vergadert hierover op vrijdag 29 mei binnen 
de door school (of eigenlijk het kabinet) 
gestelde kaders in samenspraak met 
dorpshuis Artharpe. Dit zal uiteraard op een 
andere manier verlopen dan we gewend zijn. 
We kijken naar kansen en mogelijkheden, 
binnen alle veiligheid die we kunnen bieden.  
 



   
 

   
 

Andijvie in de moestuin 
 
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 een keuze gemaakt voor 
humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en 
godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) van 
groep 4 t/m 8. De eerste helft van het 
schooljaar krijgt een groep HVO, de andere 
GVO (of andersom). Ook groep 1/2/3 krijgen 
deze lessen levensbeschouwing. We noemen 
dit LEVO, waarbij het accent ligt op 
burgerschap.   
We maken zowel bij GVO als bij HVO als bij 
LEVO een stevige koppeling met het sociaal-
emotioneel leren op school. De 
vakleerkrachten hanteren de vijf leergebieden 
van sociaal-emotioneel 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 tegen het volgen 
van de lessen door uw kind, kunt u dit laten 
weten door contact op te nemen met 
ondergetekende voor 8 juni. 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. 
  



   
 

   
 

 

 
Lekker in de bouwhoek 

 

Georges Braques, kubisme: online lessen van juf Tabitha 
worden prachtig uitgevoerd.  

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

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 11 juni 

Agenda 

20 mei MR vergadering 

2 en 4 juni  Schoolfotograaf  

18 juni Schoolkamp-dag 
groep 7/8 (in plaats 
van kamp). 

1 en 2 juli Opvoering 
eindmusical binnen 
de maatregelen van 
de overheid 

 

 


