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Wie is deze periode jarig? 
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! 
 
Prietpraat 
Binnen het thema zomer werken we over 
‘Schelpen, zeesterren, zeedieren en vissen’. 
Juf legt uit wat stekelhuidigen zijn. Jonne: 
‘Mijn vader is ook een stekelhuidige als ik hem 
een kusje geef!’ 
 
Na uitleg over de zuignapjes van zeesterren. 
Liam: ‘Een zeester heeft een zuiplapje.’ 
 
In dit Wierdenieuws:  

- Da Vinci 

- Kwink 
- Burendag 
- Handen wassen 
- Agenda  

 
Da Vinci 
De bovenbouw werkt voorlopig nog aan het 
thema ‘Egyptenaren’. We horen van kinderen 
dat dit thuis ook leuke gesprekken oplevert. 

Als dit klopt       vinden we dat fijn, want dat 
betekent dat een van de doelstellingen om 
met Da Vinci te gaan werken behaald wordt: 
we willen werken vanuit nieuwsgierigheid en 
betrokkenheid van de kinderen.  
In de middenbouw staan de komende weken 
nog het thema ‘Wie ben ik?’ centraal. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan ziek en gezond 
en houden de kinderen een eetdagboek bij 
om inzicht te krijgen in hoe je je lichaam voedt 
en gezond kunt houden.  
In de onderbouw ronden we het thema 
‘zomer’ zo langzamerhand af en starten we 
komende week met het thema ‘herfst’. Op 
www.davincivoorthuis.nl wordt het thema en 
het doel als volgt beschreven. ‘We hebben het 
over de herfst en verwonderen ons over de 
natuur en de prachtige kleuren. We 
bestuderen de bomen, de bladeren, hun 
vruchten en zaden en de dieren die ze 
verzamelen voor de winter zoals de eekhoorn. 
We gaan de begrippen groot en klein 
bestuderen vanuit kleine dieren zoals de spin, 
de mier en de slak. Dat is meteen een leuk 
gespreksonderwerp: Vindt u uw kind groot? Of 
nog klein? Wanneer voelt u zich groot en 
wanneer klein?’ Via de Parro app houden we 
ouders op de hoogte van de vorderingen.  
 

 
Op Prinsjesdag geen Gouden Koets? Dan doen wij wel 
een Prinsessenoptocht.  

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


   
 

   
 

Kwink 

De Kwink die deze week en volgende week 
centraal staat, gaat over positief 
communiceren. Dit hangt samen met het 
opbouwen van een plezierige sfeer in de 
groep. In de onderbouw is het doel dat 
kinderen weten hoe ze een compliment 
kunnen geven. In de middenbouw is het doel 
dat kinderen weten hoe ze dingen positief 
kunnen zeggen. In de bovenbouw is het doel 
hetzelfde en wordt dit ‘positief 
communiceren’ genoemd. De Kwinkslag die 
daarbij hoort, ziet er als volgt uit:  
 

 
 
Burendag 
Op zaterdag 26 september is de nationale 
burendag. Hiervoor vraagt Jessica ieder jaar 
voor ons de subsidie aan en klussen we 
normaliter samen. In de huidige situatie is dit 
wat lastiger. Thuishuis en school hebben er 
daarom in overleg met de organisatie en de 
MR voor gekozen om wel een moment te 
plannen, zodat we bij mooi weer klussen 
buiten kunnen plannen (ouders staan immers 
ook samen op het plein). Als er niet te veel 
opgaven zijn, kunnen we dit binnen de 
maatregelen goed organiseren. Daarnaast 
worden er klussen uitgezet. Je kunt er als 

ouder ook voor kiezen om je een klus toe te 
eigenen en deze op een zelfgekozen moment 
uit te voeren. Afhankelijk van het aantal 
opgaven organiseren we op vrijdag 25 
september van 13.00-15.30 een klusmiddag. 
Graag opgeven bij Saskia of Floor als je hierbij 
wilt aansluiten. De klussen die gedaan moeten 
worden, worden z.s.m. via Facebook en 
mail/Parro app bekend gemaakt. Hiervoor kun 
je je ook opgeven. We horen het graag: 
samen staan we sterk en vele handen maken 
licht werk! 
 

 
Deze week kiest iedereen zijn eigen letter en zoekt deze 
vervolgens in de speeltuin. Victor had de P.  

 
Handen wassen 
We merken bij de kinderen dat de aandacht 
voor het handen wassen wat verslapt. Voor 
ons werkt het ondersteunend als hier thuis 
ook aandacht aan wordt besteed. De 
momenten waarop we kinderen handen laten 
wassen: bij het binnenkomen, voor het eten 
en uiteraard na toiletbezoek.  
 
Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 1 oktober  

  



   
 

   
 

Agenda 

22 september Onderwijsinspectie 
‘bezoekt’ onze 
school (online 
gesprek) 

22 september 19.30 OR 
vergadering 

23 september 8.30 overleg 
overblijfcommissie 

25 september  13.00-15.30 
klusmiddag n.a.v. 
Burendag  

30 september  11.45 uur 
boekenmarkt 

 


