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Wie is deze periode jarig? 
27 september  Jente 
28 september  Aphinya 
3 oktober   Nout 
4 oktober  Elise 
6 oktober  Luuk 
7 oktober  Lauren 
10 oktober   Justin 
20 oktober  Yara 
24 oktober  Stef 
Van harte gefeliciteerd allemaal en een 
gezellige dag gewenst! 
 
Verder in dit Wierdenieuws:  

- Kwink thema 
- Burendag 
- Kinderboekenweek en stopmotion 

filmpjes maken 
- Berichtje van de e-waste race 
- Agenda  

 

Kwink thema 

Kinderen leren tijdens de lessen van Kwink 

zichzelf ontdekken, omgaan met anderen, 

verantwoorde keuzes maken en meer. Dat 

leren is voorwaardelijk voor een veilige, sterke 

groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en 

het beste uit zichzelf kunnen halen.  

Tot even na de herfstvakantie werken we aan 

de volgende thema’s binnen het sociaal-

emotioneel leren.  

• Les 1: Ik vertel wie ik ben en leer mijn 

groep kennen (afgerond).  

• Les 2: Ik werk mee aan 

groepsafspraken en weet waarom 

deze belangrijk zijn (week 38, 39).  

• Les 3: Ik ben verdraagzaam in het 

contact met anderen (week 40, 41).  

• Les 4: Ik kan positief communiceren 

en weet dat dit gedoe kan voorkomen 

(na de herfstvakantie).  

• Les 5: Ik herken emoties als ik een 

keuze maak. 

In de andere bijlage is de Koelkastposter te 

vinden horend bij deze lessen. Kinderen 

krijgen deze vandaag ook op papier mee. 
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Burendag  

Er is veel ziekte onder kinderen en er hebben 

zich nog geen mensen van tevoren gemeld 

voor de vrijdagmiddag. Daarom willen we de 

klussen verdelen om op een ander moment 

uit te voeren. We horen graag als je een van 

deze klussen op je wilt nemen: 

• het verven van het KING veld buiten,  

• schoonmaakbeurt keukentje,  

• snoeien,  

• bibliotheek opschonen / poetsen.  

Mocht er nog iemand zijn, die het coördineren 

van de klussen op zich wil nemen op 

klusdagen, dan horen we het ook graag. De 

vorige coordinator is met het verlaten van de 

basisschool van het jongste kind mee gestopt, 

dus nieuw bloed van harte welkom! De 

subsidies aanvragen is al door iemand 

overgenomen, dus het gaat om het 

inventariseren van de klussen, soms wat 

benodigde materialen aanschaffen (verf, 

planken etc) en het plannen van de klusdagen.  

Onder begeleiding van Rozemarijn Tromp een scenario 

schrijven voor het maken van de stopmotion film.  

Kinderboekenweek en stopmotion filmpjes 

maken 

Ter voorbereiding op de projectweken tijdens 

de Kinderboekenweek krijgen de alle kinderen 

twee workshops. Hierbij de beschrijving van 

Rozemarijn Tromp, die de kinderen hierin 

begeleid.  

 ‘Dinsdag zijn we gestart met het 

Animatieproject met het thema van de 

Kinderboekenweek “worden wat je wil”. In de 

onderbouw hebben we geluisterd naar het 

liedje van Juf Roos over de politie. We hebben 

samen bedacht wat de politie doet, waar de 

politie in rijdt en wat er gebeurt in het liedje. 

In de midden- en bovenbouw hebben we zelf 

verhalen verzonnen over wat ze willen 

worden. Daar kwamen fantastische scenario’s 

uit, van een kok in de ruimte met een hongerig 

konijn en een superheld met een 

uitvindersvriend en zijn boekenmachine. 

Van het scenario zijn grappige storyboards 

getekend en de leerlingen gaan aankomende 

week in de klas alle figuren en decors maken. 

Volgende week gaan we daarmee de 

animaties opnemen, dan kunnen jullie de 

ontknopingen zien als animatie.’ 

Berichtje van de E-waste race 

Beste scholen uit het Hogeland, 

Jullie zijn tot nu toe al super goed bezig met 

het inzamelen van E-waste! Op dit moment 

heeft de Zaaier uit Groningen een grote 

voorsprong. Deze kan natuurlijk nog 

overtroffen worden. Maar ik heb nog meer 

goed nieuws voor jullie: de school met de 

hoogste score uit het Hogeland wint ook een 

prijs, namelijk: een workshop bij eLAB in 

Warffum! Weer een goede motivator om nog 

meer e-waste in te zamelen. Voor meer info 

over eLAB: 

https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20201007/

nieuwe-elab-in-bibliotheek-warffum/  

De 6 scholen uit het hogeland die meedoen, 

zijn: OBS Garmerwolde, OBS De Wierde, 

basisschool De Handpalm, SWS Noorderlicht, 

De Schelp en OBS Tiggeldobbe.  
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Brieven en flyers 

In de andere bijlagen zijn de volgende 

brieven/ flyers te vinden: 

- Ouderbrief vernieuwde Corona 

maatregelen.  

- Vernieuwde beslisboom.  

- Flyer programma van de jeugdsoos. 

- Flyer dorpstafel.  

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 13 oktober.   

 

 

Agenda  

21 en 28 september Workshops kinderen 
en team 
‘Stopmotion’ 
filmpjes maken 
 

7 oktober MR vergadering  
 

8 en 15 oktober Workshop kinderen 
en team drama 
lessen  
 

16-24 oktober Herfstvakantie 
 

2 november  Zakelijke 
ouderavond 
 

11 november Sint Maarten op 
school 
 

 


