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Wie is deze periode jarig? 
14 juni    Pelle  
16 juni   Ruben H.  
Een gezellige dag gewenst! 
 
Verder in dit Wierdenieuws:  

- De uitdaging van bibliotheek 
Groningen aangegaan en behaald! 

- Formatie schooljaar 2021-2022 
- Outdooractiviteiten vakantieweek Het 

Hogeland 
- Wijziging werkwijze GGD op school 
- Laatste schoolweek 
- Een paar onderwerpen die de revue 

hebben gepasseerd in groep 7/8 
- Voorlezen als krachtvoer! 
- NL DOET 
- Agenda  

 

 
Project ‘De uitdaging’’ van bibliotheek Groningen 

 
De uitdaging van bibliotheek Groningen 
aangegaan en behaald! 
Vanuit de bibliotheek hebben de groepen 7 en 
8 meegedaan aan het project ‘De uitdaging’. 
Het doel van dit project het vergroten van het 
leesplezier en ‘leeskilometers’ maken. De 
uitdaging is, dat de groep in 6 weken meer 
dan 70 boeken leest en opdrachten bij die 
boeken maakt. Dit hebben onze kanjers 
uiteraard met gemak gehaald. Zij zaten 
namelijk op 104 boeken.  
Voor meer informatie zie:  
https://biblionetgroningen.nl/groep-7-8-de-
uitdaging  
 

Kapla groep 3  
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Formatie schooljaar 2021-2022 
Komend schooljaar verandert er niets ten 
aanzien van de leerkrachten en de indeling 
van de groepen. Dit betekent dat we de 
indeling van groep 1/2/3, groep 4/5/6 en 
groep 7/8 aanhouden en dat de leerkrachten 
die dit jaar voor de groep hebben gestaan, dit 
volgend jaar weer zullen doen. Juf Nienke zal 
haar werkzaamheden thuis weer in stapjes 
verplaatsen naar de werkzaamheden op 
school met als einddoel na de zomervakantie 
er weer volledig voor groep 1/2/3 te kunnen 
zijn (tot die tijd is juf Ingeborg er op de dagen 
van juf Nienke).  
Daarnaast is er de komende twee jaar extra 
geld beschikbaar voor het onderwijs om 
achterstanden na de lockdowns in te halen 
(Nationaal Programma Onderwijs). Hiervoor is 
een plan geschreven wat nog definitief door 
de MR gaat (maar op onderdelen al is 
besproken en goedgekeurd). Dit plan 
betekent dat er extra ondersteuning in de 
klassen komt en dat we extra lessen van 
vakleerkrachten kunnen inzetten. Dat is een 
grote luxe en vinden we fantastisch om de 
kinderen de komende twee jaar te kunnen 
bieden.  
De extra ondersteuning in de groepen (met 
name de groepen waar drie groepen in 1 klas 
zijn) wordt geboden door juf Tina in groep 
1/2/3 en juf Elsa in groep 4/5/6 (intern 
begeleider en op maandag leerkracht van 
groep 7/8). De vaklessen worden gegeven 
door juf Tabitha (kunstjuf) en een nader te 
bepalen muziekdocent.  
De definitieve uitwerking komt nog, maar dit 
zal het in grote lijnen zijn.  
 
Outdooractiviteiten vakantieweek Het 

Hogeland 

In de andere bijlage een flyer voor kinderen 

van groep 3 t/m 8 met een uitnodiging voor 

de outdooractiviteiten in de week van 12 tot 

16 juli.  

 
 
 
 
 

Wijziging werkwijze GGD op school 
In de andere bijlage is een brief te vinden over 
de werkwijze van de GGD op scholen en de 
wijzigingen die worden doorgevoerd. In het 
kort: 

- Kinderen worden rond hun vijfde 
verjaardag opgeroepen, dit is niet 
vanzelfsprekend meer in groep 2 
zoals voorheen.  

- Deze oproep is voor kinderen en 
ouders en vindt plaats op het 
consultatieburen en niet meer op 
school.  

- Het onderzoek van kinderen in groep 
7 vindt nog wel plaats op school.  

Voor meer toelichting zie andere bijlage. 
 
Laatste schoolweek 
De voorlopige planning van de laatste 
schoolweek is als volgt: 

- Dinsdagochtend 6 juli groep 1 t/m 6 
gaat naar de generale repetitie van 
groep 7/8 in Artharpe (optreden 
eindmusical).  

- Dinsdagavond 6 juli (en eventueel 
woensdagavond 7 juli afhankelijk van 
Corona maatregelen): optreden groep 
7/8 voor ouders.  

- Donderdag 8 juli: schoolreis alle 
groepen naar Assen (met de bus).  

- Vrijdag 9 juli: groep 0/1 vrij, laatste 
ochtend voor groep 2 t/m 8 > 
voorstelling ‘De Dames Slier’, groep 8 
‘uit de school gooien’ en een lekkere 
snack van een lokale ondernemer. 
Groep 0/1 heeft de mogelijkheid om 
de snack te komen halen met 1 ouder 
(ouders worden hierover via Parro 
geïnformeerd).   

 
  



   
 

   
 

Een paar onderwerpen die de revue hebben 
gepasseerd in groep 7/8 
Groep 7/8 heeft de leeftijd voor een heel 
breed aanbod van onderwerpen die spelen in 
de wereld. Het is de leeftijd waarop kinderen 
steeds formeler gaan denken en nog heel 
toegankelijk en ontvankelijk zijn voordat ze 
een beetje verdwijnen in hun peergroup. Dit 
geeft ons de kans voor een breed aanbod van 
allerlei onderwerpen. De afgelopen periode 
zijn er veel onderwerpen langsgekomen naast 
het thema van Da Vinci. Hierbij een inkijkje in 
het aanbod: 
De tentoonstelling ‘Slavernij en nu?’ van het 
Rijksmuseum met onderwerpen als slavernij 
in Nederland, op zoek naar mijn ouders, wat 
je echt moet weten over slavernij en racisme.  
Het liefdesplein van school tv weekjournaal 
over je veranderende lichaam, verliefd 
zijn/verkering en zoenen, praten over seks, 
waar kom ik vandaan, internetvrienden, 
webcam, waar kun je terecht met problemen 
en voorbehoedsmiddelen.  
De Anne Frank krant over het leven van Anne 
Frank, historische foto’s, persoonlijke 
verhalen van mensen uit de oorlog, over 
(voor)oordelen over andere mensen en over 
kritisch nadenken.  
 

 
 
 

Voorlezen als krachtvoer  
was de titel van een artikel in het ‘Dagblad 
van het Noorden’ op 19 mei.  
 
Voorlezen is goed: het versterkt de emotionele 
band tussen voorlezer en luisteraar, die samen 
aandacht hebben voor hetzelfde ding. Het zorgt 
voor een goede ontwikkeling van de 
woordenschat, van een bredere kennis van de 
wereld. Hoe eerder het kind wordt voorgelezen, 
hoe groter de invloed op de taalvaardigheid….. 
Ouders hebben de grootste invloed op het 
ontwikkelen van leesplezier bij hun 
kinderen……. Voorlezen is het moment waarop 
je op een vanzelfsprekende manier bij je kind 
kunt zijn en los van de waan van de dag komt.’ 
(DvhN).  
 
Ook op school hechten we een groot belang 
aan voorlezen en niet alleen bij de jongste 
kinderen. Het samen duiken in een boek en  
bespreken wat het met je doet, verbindt en 
vergroot het leesplezier bij kinderen. Over 
boeken kun je eindeloos praten. Dus wat ons 
betreft eindigt (en begint) het verhaal met: 

‘En ze lazen nog lang en gelukkig (voor)       
 

 

  



   
 

   
 

NL DOET 

Op vrijdag 28 mei is er weer werk verzet door 

volwassenen en kinderen. Er zijn ook wat 

klussen opgepakt, die in de eigen tijd worden 

gepland. Dank daarvoor. We hopen dat we 

komend schooljaar weer in grotere groepen 

met elkaar de handen uit de mouwen kunnen 

steken om de school en de natuurspeelplaats 

mooi te houden! 

 

 

 

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 17 juni  

Agenda  

3 juni MR vergadering 
 

16 juni Studiedag, alle 
kinderen vrij 

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

8 juli Schoolreis groep 1 
t/m 8, laatste 
schooldag groep 0/1 
 

9 juli Laatste schooldag 
groep 2 t/m 8, alle 
kinderen om 11.45 
vrij 

 


