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Wie is deze periode jarig? 
1 april    Noor  
14 april   Anna-Sofia 
19 april   Alisa 
19 april   Enora  
19 april   Louise 
21 april   Esmee 
22 april   Khonwarin 
25 april   Tobias 
Een gezellige dag gewenst! 
 
Verder in dit Wierdenieuws:  

- Welkom! 
- Kwink thema. 
- Da Vinci thema. 
- Wanneer naar school?  
- Agenda  

 
 
 

Welkom! 
In de maand maart zijn er weer drie nieuwe 
kinderen in groep 1/2/3 gestart. Ze zijn 
inmiddels aardig gewend en spelen heerlijk 
mee. Welkom Isabelle, Emma en Lienke. We 
wensen jullie een gelukkige en fijne reis door 
de basisschool en hopen dat jullie ervan 
genieten en mooie dingen leren bij ons! 
 
Kwink thema 
De afgelopen twee weken hebben we gewerkt 
aan ‘code help’. Het doel voor groep 1/2/3 
was, dat kinderen bewuster gaan zien of 
iemand hulp nodig heeft. In groep 4 t/m 8 was 
het doel dat kinderen eerst inschatten of 
iemand hulp wil en zo ja, wat an de juiste hulp 
is.  
Komende week starten we met het thema 
‘positief samenwerken’. In groep 1/2/3 
werken we aan de kwink ‘samen delen, samen 
opruimen’. In groep 4 t/m 8 is het positief 
samenwerken gericht op de communicatie 
tijdens het samenwerken. Het gaat erom dat 
je tijdens het samenwerken op een 
constructieve en positieve manier 
communiceert, zoals ‘Condor’. Condor wacht 
en denkt na voor hij iets zegt, Condor 
benoemt wat hij ziet, maar vecht dit niet uit in 
een ruzie.   
 
Da Vinci thema 
In groep 1/2/3 wordt er deze periode gewerkt 
aan het thema ‘lente’: de thema’s ‘Pasen’, 
‘bloembollen’, ‘levenscyclus van de vlinder’,  
‘eieren’ en ‘de boerderij’ hebben we net 
afgerond en we gaan komende week over 
naar ‘groente en fruit’.  
In groep 4/5/6 is het thema ‘de wereld in de 
toekomst’ net afgerond en start na de 
meivakantie het nieuwe thema ‘Over polen en 
planeten’.  
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.  
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Wanneer naar school?  
Vanuit het RIVM gelden op school regels 
m.b.t. een verkoudheid. Wij merken ouders 
goed met ons meedenken, kinderen thuis 
houden wanneer er sprake is van een 
verkoudheid. We vinden het heel fijn hoe 
iedereen er mee om gaat en hopen dat we 
Corona op deze manier buiten de school 
kunnen houden. 
Kinderen blijven thuis bij: 

- verkoudheidsklachten (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen 
en keelpijn), maar niet als ze af en toe 
hoesten, met astma of hooikoorts 
zónder koorts of benauwdheid.  

- Ook bij koorts, benauwdheid en/of 
(meer dan incidenteel) hoesten, een 
huisgenoot besmet is met corona of 
last heeft van moeilijk ademen / 
benauwdheid en/of koorts heeft 
boven 38°C. Gebruik de beslisboom 
bij twijfel (andere bijlage).  

Gelukkig gaan we de lente en zomer tegemoet 
en verwachten we weinig uitval, maar je weet 
maar nooit.  
 
Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 19 mei  

 

 

Agenda (met veel vrije dagen de komende 

periode = vetgedrukt) 

20 april MR vergadering 
 

23 april Koningsspelen 
groep 2/3/4 
ochtend 
Groep 5 t/m 8 
middag 

24 april Eerste dag 
meivakantie 
 

27 april Koningsdag, valt in 
vakantie 
 

5 mei Bevrijdingsdag, valt 
in vakantie 
 

10 mei Eerste dag naar 
school na 
meivakantie 
 

12 mei Studiedag, alle 
kinderen vrij 
 

13+14 mei Hemelvaartsdag + 
aansluitend vrije 
vrijdag 
 

24 mei Tweede Pinksterdag 
 

 


