
   
 

   
 

 

3 september 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? 

2 September   Sam 
5 September  Cas 
9 September  Lars 
9 September  Felix S 
15 September  Zonne 
17 September   Wout 
27 September  Jente 
3 oktober  Nout 
6 oktober  Luuk 
10 oktober  Justin 
20 oktober  Yara 
24 oktober  Stef 
Een gezellige dag gewenst! 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Rijmdicht van Nena.  
- Vrijwillige ouderbijdrage en zakelijke 

ouderavond.  
- Informatieavond.  
- Gesprekken ouders / leerkracht (en 

kind).  

- American Party.  
- Kwink van de week. 
- Da Vinci.  
- Ventileren en aangepaste kleding.  
- Boekenmarkt in de klas.  
- Agenda  

 
Rijmdicht van Nena 
Mijn tante Zoor 
Zingt in een koor 
Ze zingt zo vals het doet pijn aan mijn oor 
Ze kookt ook goor 
Echt je mag proeven hoor! 
Nena, groep 5 
 
Vrijwillige ouderbijdrage en zakelijke 
ouderavond 
Op de zakelijke ouderavond van 2019 is  
gesproken over een verhoging van de 
ouderbijdrage. Na de Coronaperiode zit er 
nog een beetje ruimte in de kas, omdat vanaf 
maart bepaalde dingen niet door zijn gegaan 
(bijvoorbeeld de American Party). Dit 
betekent (na overleg met de penningmeester 
van de OR en met de oudergeleding van de 
MR) dat het voor dit schooljaar niet nodig is 
een verhoging door te voeren. Voor volgend 
schooljaar is het voorstel om een verhoging 
door te voeren. Dit punt wordt ook nog op de 
agenda van de zakelijke ouderavond gezet, 
zodat iedereen die hier iets over wil zeggen 
daarvoor de ruimte heeft. Hoe we de zakelijke 
ouderavond binnen de COVID-19 maatregelen 
gaan organiseren is op dit moment nog niet 
bekend. Zodra hier informatie over is vanuit 
de OR en MR hoort u dit zo snel mogelijk.  
 

 
Na de fiets-wandeling van groep 1/2 op zoek naar de Z is 
dit de lettermuur geworden.  
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Informatie avond 

Een week of drie na de start van het nieuwe 
schooljaar plannen we altijd een 
informatieavond. Het doel van deze avond is 
een toelichting op het schooljaarplan 
(algemeen voor alle groepen) en een 
specifieke toelichting over praktische zaken in 
de klassen. Met alle maatregelen kunnen we 
dit op allerlei andere manieren organiseren. 
Hiervoor willen we graag jullie wensen 
inventariseren om te kijken welke 
informatiebehoefte er is bij de ouders / 
verzorgers, zodat we kunnen inschatten hoe 
we hierin het beste kunnen voorzien. In 
oktober zijn de individuele gesprekken, 
waarbij het specifiek over (of met) het kind 
gaat. De informatieavond is gericht op 
algemene informatie. Als er vragen zijn, 
kunnen we altijd na schooltijd een afspraak 
maken zodat een ouder (zonder Corona- 
gerelateerde klachten) even binnen kan lopen 
voor een korte toelichting. Voorbeelden van 
onderwerpen waarover vragen zouden 
kunnen zijn: 

- Kwink: aandacht voor sociaal-
emotionele ontwikkeling.  

- Da Vinci: hoe ziet de nieuwe manier 
van werken eruit rondom wereld 
oriëntatie voor groep 1 t/m 8.   

- Taal (vanaf groep 2): het schrijven van 
teksten, hoe werken we daarmee.  

- Rekenen: hoe werken we binnen de 
leerlijnen en de gepersonaliseerde lijn 
van de kinderen.  

- Praktische zaken / andere terreinen, 
alles welkom! 

We horen het graag. Als de informatie op dit 
moment voldoende is, is dat natuurlijk ook 
goed.  
 

 
Wat fijn dat je in groep 3 ook nog lekker de tijd krijgt om 
te spelen / bouwen.  

 
Gesprekken ouders / leerkracht (en kind) 
In oktober plannen we de gesprekken tussen 
ouders, leerkracht en in sommige groepen 
kinderen. We gaan deze gesprekken zoveel 
mogelijk spreiden over de week (wanneer 
nodig twee weken), zodat we binnen alle 
maatregelen kunnen handelen. Dit wordt 
gepland in de week van 19 oktober.  
 
American Party 
Op 11 september stond onder voorbehoud de 

American Party. In overleg met de OR wordt 

deze uitgesteld naar een later te bepalen 

datum. Onder de huidige omstandigheden 

zien we met elkaar niet hoe we dit goed 

kunnen organiseren. Daarbij blijft het 

belangrijk dat de driehoek kind-ouder-school 

stevig blijft. Met het wegvallen van 

gezamenlijke activiteiten bestaat het risico dat 

dit onbewust en onbedoeld minder wordt. Dit 

willen we voorkomen. Daarom hierbij 

nogmaals benadrukt, dat we graag willen dat 

iedereen ervaart dat er geen drempel is 

vanuit ouders en vanuit school om elkaar op 

te zoeken. Spelen er zaken / zorgen, groot of 

klein, trek altijd aan de bel! 

  



   
 

   
 

Kwink van de week 

De eerste twee weken van het schooljaar is 

ingezet op het met elkaar creëren van een 

prettige groep waarin iedereen zich fijn en 

veilig voelt. Dit blijft uiteraard de rest van het 

schooljaar een belangrijk doel. Deze week zijn 

we gestart met het nieuwe thema: 

‘afspraken’ > de afspraken kennen 

(onderbouw), weten waarom welke afspraken 

gemaakt worden (middenbouw) en je er 

samen aan houden (bovenbouw).  

Da Vinci 

Er is vorige week een mooie start gemaakt 
met Da Vinci, manier van werken rondom 
wereldoriëntatie. In de onderbouw is de 
seizoenencirkel geïntroduceerd, is de 
verjaardagskalender gemaakt, zijn de 
materialen geïntroduceerd (overzicht van de 
maanden van het jaar, overzicht dierenrijk en 
plantenkaart). Groep 3 heeft een tekst 
geschreven over de eigen verjaardag en nu 
maken we met groep 1/2/3 de overstap naar 
de onderwerpen ‘schelpen, zeesterren en 
water’. Kinderen mogen spullen meenemen 
voor de thematafel.  
In de middenbouw is de eigen tijdlijn 
gemaakt, is het tijdtouw geïntroduceerd (150 
meter staat voor ‘het begin’ en er is 
inzichtelijk gemaakt hoe lang het leven op 
aarde bestaat en hoe lang de mensheid (2 
centimeter van de 150 meter touw die op de 
natuurspeelplaats was uitgelegd). 
In de bovenbouw begint het thema 
Egyptenaren steeds meer te leven. Deze week 
staan de goden centraal. In tweetallen gaan 
kinderen informatie opzoeken en dit 
presenteren aan de klas. Er is aandacht voor 
de samenwerking, de sfeer in de groep en wat 
je van een presentatie mag verwachten. 
Uiteindelijk wordt alles gepresenteerd en 
beschikken alle kinderen over alle informatie. 
Dit wordt nog samenvattend via het werkblok 
aan alle kinderen aangeboden.  
Voor meer achtergrond informatie, kijk op: 
https://www.davinciacademie.nl/onderwijsbe
weging/ouders/ Via de tegeltjes is veel 
informatie te vinden hoe je thuis kunt 

aansluiten op het thema. Als je iets in te 
brengen hebt als ouder bij het thema, 
natuurlijk ook welkom!   
Voor onderbouw kies: onderbouw > zomer.  
Voor middenbouw kies: middenbouw > wie 
ben ik.  
Voor bovenbouw kies: bovenbouw > 
Egyptenaren.  
Hierop zijn prachtige spellen, boeken, 
activiteiten te vinden die aansluiten op het 
thema waaraan wordt gewerkt.  
 

 
Bij de seizoenscirkel: ga bij de maand van je verjaardag 
staan.  
 

 
De lente kinderen.  
 

 
Je eigen tijdlijn maken, middenbouw.  

https://www.davinciacademie.nl/onderwijsbeweging/ouders/
https://www.davinciacademie.nl/onderwijsbeweging/ouders/


   
 

   
 

 

 
De mindmap van het thema ‘Wie ben ik?’ onder 
constructie gedurende het thema van 8 weken.  
 

Ventileren en aangepaste kleding 

Naar aanleiding van alle zorgen die landelijk 

heersen over de ventilatie op scholen, hebben 

we gisteren een meting gehad in onze school. 

Hiervan volgt binnenkort de uitslag. Het gaat 

vooral om de ventilatie mogelijkheden van 

het gebouw en hierop leek de inspecteur op 

onze school vooralsnog niet veel zorgen te 

hebben (we hebben ARKO ).  Ook onze 

smartboards in de klas geven het CO2 gehalte 

in de klas aan. Deze staan eigenlijk altijd op 

‘laag’, een enkele keer op ‘gemiddeld’. Als dit 

zo is, ventileren we extra om het weer op 

‘laag’ te krijgen.  

Al dat ventileren levert met bepaald weer 

koudere klassen op, vooral als de wind op de 

zuidkant van de school staat. Daarom willen 

we vragen of kinderen een extra laagje 

standaard op school kunnen krijgen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan een vestje dat in de 

klas aangetrokken kan worden. Meerdere 

laagjes zorgen ervoor dat kinderen goed 

kunnen inspelen op de temperatuur op dat 

moment. Alvast dank voor het meedenken! 

Boekenmarkt in de klas 

Op 30 september staat er een boekenmarkt 

gepland. Deze dag start de Kinderboekenweek 

met thema ‘En toen?’ (verken werelden uit 

het verleden door het lezen van boeken). 

Lezen en vooral het stimuleren van het plezier 

in lezen hebben we als een van de belangrijke 

doelen op onze school. Lezen en voorgelezen 

worden werkt ontspannend, brengt kinderen 

(en volwassenen) even in een andere wereld, 

stimuleert verbeeldingskracht, vergroot de 

woordenschat, leert je omgaan met emoties 

en heeft voor de rest te veel voordelen om 

hier ‘even’ op te schrijven. Om ook weer het 

plezier en de aandacht voor boeken te 

hebben, willen we de boekenmarkt voor de 

kinderen gewoon door laten gaan. Dit willen 

we proberen in de klas. Kinderen mogen alle 

boeken meenemen die ze niet meer 

gebruiken, maar voor andere nog wel leuk 

kunnen zijn. Het wordt een ruilmarkt zonder 

geld en geeft kinderen de kans om te 

vertellen over hun boek en wellicht te zien dat 

anderen er nog plezier van kunnen hebben. 

Daarom willen we vragen met je kind te kijken 

welke boeken er nog op de plank liggen, die je 

niet meer gebruikt, maar nog wel leuk voor 

andere kinderen kunnen zijn. Deze boeken 

mogen worden meegegeven in de week van 

28 september, voor 30 september. De 

boekenmarkt in de klas wordt georganiseerd 

op woensdag 30 september om 11.45 uur.  

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 17 september  

Agenda 

26 september  Burendag; andere 
invulling wegens 
Corona maatregelen 

30 september  11.45 uur 
boekenmarkt 



   
 

   
 

 


