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Tel. Hoofdlocatie 538863 Tel. Nevenlocatie 538668
Email
: dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl
Week van 10 september tot en met 23 september 2018
De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl
We gaan weer naar school!
De eerste week is alweer bijna voorbij! Op locatie Suze Robertsonlaan zijn in de vakantie de kleutertoiletten
vernieuwd. Nieuwe betegeling, nieuwe inrichting en een verfbeurt hebben de locatie goed gedaan!
Tevens zijn op beide locaties verbeterde hygiëne maatregelen genomen met nieuwe zeepdispensers en o.a.
papieren handdoekautomaten. Op ICT-gebied hebben we weer stappen gezet met Parro en met B6-4All (Basics for All) werken we hard aan een positief schoolklimaat!
We hopen dat dit schooljaar voor ons allemaal een goed jaar mag worden!
Plezier maken, leren en veel nieuwe uitdagingen aangaan!
Kortom, een jaar waarin wij hopen dat onze kinderen zich verder ontwikkelen tot prachtige,positieve mensen.

Dat het voor iedereen maar een sportief en gezond schooljaar mag worden!!
Uitnodiging voor het afscheid van Gert Overweg
“Life is like riding a bicycle. To keep in balance, you must keep moving.”
Op vrijdag 28 september neemt Gert Overweg afscheid van De Wierde.
Na 10 jaar met veel plezier op De Wierde gewerkt te hebben, gaat hij een nieuwe
uitdaging aan op basisschool De Zegge.
Hij zou het leuk vinden om de ouders van De Wierde de hand te schudden.
De kinderen volgen deze dag verschillende workshops van Kunst en Muziekschool.
U bent van harte welkom en kunt aansluitend de presentatie van de workshops van
de kinderen bijwonen! Op locatie Suze Robertsonlaan van 11.15 uur tot 11.45 uur en
op locatie Willem de Clercqstraat van 13.45 uur tot 14.15 uur.

Morgen Vossenjacht, komt u ook?
Aanstaande vrijdag 7 september start De Wierde het nieuwe schooljaar met een grandioze Vossenjacht met aansluitend een Internationale Hapjesmarkt om de kas van de Ouderraad aan te vullen.
Morgen, vrijdag 7 september houden we de jaarlijkse startactiviteit.
Dit jaar is gekozen voor een gezellige vossenjacht voor het hele gezin met aansluitend
de Internationale Hapjesmarkt op het plein van de nevenlocatie aan de Willem de
Clercqstraat 23.
Het thema is: “Sportief en gezond het hele jaar rond!”
De avond begint om 18.00 uur op de nevenlocatie! De vossenjacht duurt ongeveer een
uur, waarna we allemaal terugkeren naar het plein voor de gezellige hapjesmarkt en natuurlijk
voor de uitslag van de Vossenjacht!
Voor de hapjesmarkt zoeken we ouders (en kinderen) die hapjes willen maken. Helpt u mee?
De hapjes kunt u op school inleveren voorafgaand aan de vossenjacht. Bij voorbaat dank!
Informatie avonden nieuwe schooljaar.
Op dinsdag 11 september staat de informatie avond gepland voor de hoofdlocatie
(Groep 1 tot en met 5) en donderdag 13 september voor de nevenlocatie (Groep 1A/2A
en 6, 7 en 8). Tijdens deze informatie avond krijgt u informatie over B6-4All, het lesprogramma van het aankomende schooljaar en over Snappet, ( in groep 4 tot en met
8) het schoolwerk door middel van ICT.
U maakt kennis met de nieuwe leerkrachten van uw kind en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.
Een echte aanrader! U komt toch ook? Noteert u het alvast in uw agenda?
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Informatie betreffende gebruik van ICT op De Wierde
We zijn vorig schooljaar gestart met nieuwe ICT ontwikkelingen.
We maken gebruik van maar liefst 77 Snappet tablets en 90 Chromebooks aan beide locaties.
Snappet
“Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.”
In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals ze dat nu in een werkboek of schrift doen. Wij pakken dit op
via de leerling website van Snappet op onze Chromebooks in groep 7 en 8 en op speciale tablets van Snappet
zelf in groep 4, 5 en 6. De ervaringen met Snappet 3.0 zijn positief en leveren meer betrokkenheid en motivatie
op. Het programma levert directe feedback op. Je weet als kind (en leerkracht) meteen of het antwoord goed
of fout is en je hoeft dus niet te wachten totdat het is nagekeken!
De tablets zijn alleen bruikbaar in combinatie met Snappet.
Chromebooks
Een Chromebook is een laptop die gebruik maakt van Google Chrome OS als besturingssysteem.
Het is een compacte, lichte laptop waarop apps van Google Education te gebruiken zijn.
Op een Chromebook kan de gebruiker geen normale software installeren.
Je werkt dus met de apps (applicaties, kleine programmaatjes van Google)
De laptops zijn voorzien een anti diefstal systeem.
Een ander kenmerk is dat de gegevens in de cloud worden opgeslagen. Dit houdt in dat de gegevens
niet meer op de computer zelf staan, maar op een centrale server op internet. Het voordeel is dat je
gegevens altijd en overal te benaderen zijn (natuurlijk met wachtwoorden en beveiliging).
We zijn gestart met Parro, de oudercommunicatie app.
Het zal even moeten wennen, maar dan heb je ook wat.
Met Parro blijf je altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. De leerkracht is druk
om het beste uit de groep te halen en als ouder zit je ook niet
stil. Juist daarom is het erg waardevol dat je die leuke foto van de groep ontvangt of dat ene berichtje stuurt om snel iets te regelen.
Glasvezel
We maken gebruik van supersnel internet via glasvezel zodat ook de zwaarste
programma’s probleemloos gebruikt kunnen worden.
Op deze manier blijft het onderwijs op De Wierde fris, modern en up to date!
Agenda
Vrijdag 7 september: Vossenjacht en Internationale hapjesmarkt om 18.00 uur op locatie Willem de
Clercqstraat. Dinsdag 11 september: Informatie avond hoofdlocatie groep 1 t/m 5.
Donderdag 13 september: Informatie avond nevenlocatie groep 1A/2A, 6,7 en 8.
Maandag 1 oktober: Studiedag voor het team. De kinderen zijn op deze dag vrij.
Graag in verband met de veiligheid de stoep vrijhouden en fietsen en scooters in het parkeervak op het plein.
Jarig
Bul Jaily, Alicia Nekkers, Meciano Chitanie, Zelihanur Deringöl, Emir Ilbas, Kerem
Bektas, Aysenaz Karakaya, Aleyna Ince, Sanne Rotman, Jelte Vastert, Maxim
Oud, Alicia Westerink en Maria Manoukian vieren in deze periode hun verjaardag.

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!
Wie helpt? Ouders die willen helpen bij een verkeersproject en/of bij de luizencontrole, meld u aan!
Wie wil ons helpen bij het organiseren van verkeersprojecten? Ook hebben we uw hulp nodig bij de controle op
luizen na de schoolvakanties.
U kunt zich opgeven via de leerkracht of via mail:
directie@dewierde.nl
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