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Tel. Hoofdlocatie 538863 Tel. Nevenlocatie 538668
Email
: dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl
Week van 24 september tot en met 7 oktober 2018
De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl
Afscheid
Het is bijna tijd om De Wierde achter mij te laten waar ik meer dan 10 jaar met heel veel liefde en plezier heb
gewerkt. Ik neem afscheid met een gerust hart; ik laat een prachtige, gezonde school achter, een heel fijn
hardwerkend team van leerkrachten met een grote inzet en betrokkenheid, uitstekende interne begeleiders
die de zorg voor de kinderen die dit extra nodig hebben kunnen bieden in het kader van Passend Onderwijs, de
opbrengsten liggen rond het landelijk gemiddelde voor onze school, het computeronderwijs is aangepast aan
de eisen van de 21e eeuw met Snappet en Chromebooks, er is een betrokken ouderraad, een actieve medezeggenschapsraad en natuurlijk een nieuwe directie. Zij zijn enthousiast en energiek en hebben er samen heel
veel zin in!
En net zo enthousiast als ik 10 jaar geleden ben gekomen, zo vervolg ik straks mijn onderwijsloopbaan op De
Zegge. Ik koester de vele mooie herinneringen aan De Wierde: al die jaren met goede onderwijsresultaten, de
introductie van LIST -leesonderwijs met beleving-, de prima ervaringen met Snappet, de schitterende Lego
League finales, o.a. in Kopenhagen en Istanbul, de positieve ervaringen met B6-4All, de introductie van de
schoolbibliotheek, de prachtige verbouwing van de hoofdlocatie en ga zo maar door, te veel om op te noemen!
U allen heel erg hartelijk bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen al die jaren, ik heb het werk met heel
veel plezier en liefde voor de kinderen gedaan.
Voor alle ouders heb ik nog een laatste oproep:
Blijf betrokken bij het opgroeien van uw kind(-eren).
Spreek elke dag samen even over de belevenissen van die dag. Ga er –als het even kan- samen op uit, wees
nieuwsgierig naar de leefwereld van uw kind en toon uw belangstelling.
En het allerbelangrijkste: Laat duidelijk merken dat u van uw kind houdt en dat u het waardeert!
Tot ziens!
Gert Overweg
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 de 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.
Vakleerkracht gymnastiek
We hebben een nieuwe vakleerkracht gymnastiek: Charlie van den Bos.
Hij verzorgt de gymlessen op de dinsdagen en de woensdagen en geeft les in zowel de onderbouwals de bovenbouwgroepen. Verder helpt hij met het realiseren van De Wierde als gezonde school
met o.a. aanvragen fruitacties, sport en spel, enz.
De inzet van Charlie wordt bekostigd uit de gelden voor werkdrukvermindering. De leerkrachten
kunnen dan tijdens deze gymlessen aan de slag met zaken waar ze anders niet zo gauw aan toe
komen!
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Vossenjacht, een goed begin van het schooljaar!
Vrijdag 7 september startte De Wierde het nieuwe schooljaar met een grandioze Vossenjacht met aansluitend de Internationale Hapjesmarkt om de kas van de Ouderraad aan te
vullen. Het bedrag dat u bij elkaar bracht was maar liefst €292,41. Een prima resultaat.
De Ouderraad is er blij mee!

Informatie avonden nieuwe schooljaar
De informatie avonden zijn goed verlopen op beide locaties. B6-4All werd uitgelegd en het overzicht van het
leerjaar van uw kind(-eren) werd toegelicht door de leerkrachten. Bedankt voor uw aanwezigheid!
Parro, herinnering.
Zoals u weet zijn we gestart met Parro, de oudercommunicatie app.
Met Parro blijf je altijd en overal op de hoogte van zowel de le uke als belangrijke schoolzaken! (Lukt het niet? Kom dan even
langs!)
Agenda
Maandag 1 oktober: Studiedag voor het team. De kinderen zijn op deze dag vrij.
Woensdag 3 oktober: Opening kinderboekenweek
Maandag 8 oktober: Schoolfotograaf hoofdlocatie (individueel en groepsfoto)
Dinsdag 9 oktober: Schoolfotograaf nevenlocatie (individueel en groepsfoto)
Hoofdlocatie: In verband met de veiligheid de stoep vrijhouden. Fietsen/scooters in parkeervak op het plein!
Jarig
Elif Camdeviren, Max Mensink, Zahide Suvari, Ryan Grimm, Dilay Gorgülü en
Melike Nur Yilmaz vieren in deze periode hun verjaardag.

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!
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