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Wie is deze periode jarig? 
1 mei   Danny 
2 mei   Teuntje 
8 mei   Monique 
15 mei   David 
14 juni    Pelle  
16 juni   Ruben H.  
Een gezellige dag gewenst! 
 
Verder in dit Wierdenieuws:  

- Welkom! 
- Kwink thema 
- Da Vinci thema 
- Clinic voetbal VV SIOS 
- Ouderparticipatie: aanmelden voor 

werkgroepen 
- Oproepje muzikanten musical 
- NL doet 
- Gastles bureau HALT groep 7/8 
- Rapporten terug 
- Agenda  

 
Welkom! 
In de maand mei zijn er weer drie nieuwe 
kinderen gestart in groep 1/2/3: welkom Alisa, 
Enora en Louise! We wensen jullie een 
gelukkige en fijne reis door de basisschool en 
zijn blij dat jullie in onze groep zijn gekomen! 
 
Kwink thema 
De afgelopen twee weken hebben we de 
kinderen van groep 4 t/m 8 gewerkt aan de 
punten waarin zij nog willen groeien in Kwink. 
Voor groep 1/2/3 vonden we dit niet zo 
concreet na een periode van lockdown en zijn 
we vast gestart met het thema: ‘Verkeerd 
gekozen? Maak er het beste van!’. Soms maak 
je een verkeerde keuze. Ook in die situatie 
kun je kiezen om wel van je keuze te genieten.   
Als je wilt weten wat je thuis kunt doen om je 
kind op sociaal of emotioneel niveau te 
helpen ontwikkelen, neem dan eens een kijkje 
op https://www.kwinkopschool.nl/kwink-
actueel/kwink-voor-thuis/  
 
Da Vinci thema 
In groep 1/2/3 zijn we gestart met het thema 
‘zomer’. Deze week maken we een uitstapje 
naar ‘post’. De kinderen maken 
ansichtkaarten en gaan een kaart posten. Ook 
heeft groep 3 flessenpost gemaakt en 
gevraagd om een reactie via hun emailadres. 
Spannend! De weken daarna zijn er meer 
onderwerpen die echt met het seizoen 
‘zomer’ te maken hebben.  
In groep 4/5/6 is het thema ‘de wereld in de 
toekomst’ net afgerond en is na de 
meivakantie gestart met het nieuwe thema 
‘Over polen en planeten’. Deze week was er 
aandacht 
voor de 
planeten 
en voor 
hun plek 
in de 
Melkweg.  
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In groep 7/8 wordt geruime tijd gewerkt aan 
het thema ‘Grieken en Romeinen’ en alles wat 
daarbij hoort (dieren, topografie, badhuizen, 
het ontstaan van de democratie etc.).  
De kinderen gaan op in hun themawerk en er 
worden mooie verhalen geschreven, 
kunstwerken en maquettes gemaakt. 
Kinderen gaan ieder op hun eigen manier ‘los’ 
binnen het thema.  
Als ouder kun je ook kijken op 
www.davincivoorthuis.nl om bijvoorbeeld een 
activiteit te zoeken die aansluit bij het thema 
waar de groep op dat moment aan werkt.  
 
Clinic voetbal VV SIOS 
Op donderdagmiddag 27 mei hebben de 
kinderen van groep 2 t/m 8 een clinic van VV 
SIOS van Henk Alssema (hoofdtrainer VV 
SIOS). Op die manier maken ze kennis met 
voetbal (of hebben ze gewoon een leuke 
training als ze al voetballen). Als de interesse 
gewekt is, kunnen ze zaterdag 29 mei naar de 
open dag voor kinderen van VV SIOS. Meer 
informatie in de andere bijlage (flyer VV SIOS).  
 
Ouderparticipatie: aanmelden voor 
werkgroepen 
We werken sinds een aantal jaar met 
werkgroepen voor ouders. Je kunt als ouders 
je voorkeur opgeven voor een themagroep. 
De groepen zijn: 

- Sport en actie: sportdagen, 
sponsorloop, schoolvoetbal, 
avondvierdaagse, NL doet, Burendag, 
Sauwerd Beweegt.  

- Cultuur/theater/kunst: 
kinderboekenweek, voorleesontbijt, 
cultuurproject, gastlessen, kerk, 
muziek, creatief circuit etc.  

- Vertier: Koningsdag, Laatste 
schooldag, afsluiting schooljaar 
ouders, uitstapje etc.  

- Vieringen: Sint Maarten, Kerst, 
Sinterklaas, Pasen.  

Wanneer je in een themagroep zit, kan het lid 
van de ouderraad (OR) je benaderen voor een 
bepaalde activiteit in die themagroep. Denk 
bijvoorbeeld aan het inrichten van een 
expositie als je in de themagroep cultuur zit. 
Dit betekent niet dat je altijd moet kunnen, 

maar dat het OR-lid weet welke groep ouders 
hij/zij kan benaderen.  
Dit schooljaar hebben ouders niet veel 
gehoord van de themagroepen, omdat er veel 
niet mogelijk is. Dit zal met versoepelingen 
weer opgepakt worden door de OR leden. 
Ouders met kinderen die net naar school 
gaan, kunnen nadenken over waar je graag in 
wilt participeren en dit melden bij de OR of bij 
de leerkracht.  
 
Oproepje muzikanten musical 
De musical van groep 7/8 nadert met rasse 
schreden. Er zijn inmiddels twee muzikanten 
die zich bezighouden met het begeleiden van 
de liedjes. Het zou heel welkom zijn als daar 
nog meer mensen bij aansluiten. Het is 
laagdrempelig, je hoeft geen 
beroepsmuzikant te zijn. Het gaat om het 
begeleiden van de kinderen tijdens het 
zingen. Het zijn bekende nummers en geen 
ingewikkelde melodieën.  
Het is belangrijk dat je een aantal keer van te 
voren kunt oefenen en dat je beschikbaar 
bent op dinsdagavond 6 juli en/of 
woensdagavond 7 juli. De datum van 
optreden wordt nog vastgesteld en 
afhankelijk van de maatregelen of het 1 of 
juist 2 keer opgevoerd wordt (dit kunnen we 
nu nog niet inschatten).  
Wanneer je over deze muzikale vaardigheden 
beschikt of iemand weet die dit leuk zou 
vinden om te doen, graag (zo snel 

mogelijk      ) melden bij Hans de Boer (vader 
Renske) of juf Frounie.  
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NL doet 
Normaal is NL doet in maart, maar vanwege 
de Corona-maatregelen is dit uitgesteld naar 
28 en 29 mei. Daar om organiseren we een 
klusmiddag op vrijdag 28 mei van 13.00-
16.00. Daarnaast kunnen mensen ook klussen 
oppakken in de eigen tijd. De klussen die voor 
deze NL doet op het programma staan: 

- Snoeien.  
- Fietsen oliën (scharnieren, wielen).  
- Planken bevestigen bij de 

nooduitgang van de onderbouw.  
- KING spel verven op het plein. 
- Deurwand verven op het leerplein.  
- Winkeltje groep 1/2/3 in elkaar 

zetten.  
- Speelgoedhok uitmesten.  

Als je je wilt aanmelden voor een klus, kan dit 
bij Jessica of ondergetekende.  

 
Gastles bureau HALT 
Op vrijdag 28 mei hebben de kinderen van 
groep 7/8 een gastles van bureau HALT. Deze 
les gaat over ‘veilig online’ zijn. Tijdens onze 
de les wordt er met kinderen gepraat over 
wat zij doen online en worden tips gegeven 
voor ‘veilig internetten’. Afhankelijk van wat 
er speelt in de klas kan er dieper op een 
specifiek thema worden ingegaan, zoals: 
Whatsapp-gebruik, digipesten, hacking of 
sexting. Vooral jongeren hebben niet altijd 
door waar hun digitale acties toe kunnen 
leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft 
het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar 
zijn. Met de kinderen wordt aan de hand van 
echte casussen onderzocht, wanneer een 
grens wordt overschreden. Ook komen 
(online) fraude en cybercrime aan de orde, 
afhankelijk van de interesses van de kinderen 
en wat er speelt in de klas.  
 
Voorbeelden van online tips voor thuis 
 

 
 
Rapporten terug 

Wij hadden wat miscommunicatie over of de 

rapporten wel of niet terug moesten komen 

op school. Wanneer het lukt, heel graag alle 

rapporten die in maart mee zijn gegaan weer 

mee terugnemen naar school. Dit geldt voor 

groep 3 t/m 8. We werken op dit moment 

hard aan het nieuwe rapport. Alle materialen 

zijn inmiddels binnen, de inhoud moet nog 

bijgeschaafd worden. Het nieuwe rapport zal 

dus voor het eerst meegaan in februari 2022 

met groep 3 t/m 8. Voor de groepen 1 en 2 

geldt, dat we werken met een portfolio.   

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 3 juni  

Agenda  

24 mei Tweede Pinksterdag 

24 mei OR vergadering 

27 mei Clinic VV SIOS door 
Henk Alssema 

16 juni Studiedag, alle 
kinderen vrij 

23 juni Schoolfotograaf, 
opvang, peuters, 
groep 1 t/m 8 



   
 

   
 

 


