Donderdagkrant van De Wierde Jaargang 21, nummer 6, week 51 en 2 2018-2019
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2)
Email
: dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl
Week van 17 december tot 11 januari
De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl
B6-4ALL (basics for all)

Elke periode in het schooljaar staat er een regel centraal. In de eerste weken hebben wij wekelijks een nieuwe
regel geoefend. Deze regel wordt door middel van voorbeeldlessen aan de kinderen uitgelegd. Vanaf nu staat
er iedere 4 weken een nieuwe regel centraal. De komende periode staat de volgende regel centraal:
“Met zijn allen in een hal of zaal, dan luisteren en kijken we allemaal”
Openingstijden Bibliotheek
Het is natuurlijk erg verstandig om in de kerstvakantie met uw kind naar de bieb te gaan. Door in de vakantie
te blijven lezen voorkomt u dat het leesniveau van uw kind na de vakantie wat is afgezakt. Houdt u er rekening
mee dat de bieb aangepaste openingstijden heeft tijdens de feestdagen:
Maandag 24 december van 13.00 tot 17.00 uur geopend
Dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten
Maandag 31 december gesloten
Dinsdag 1 januari 2019 gesloten
Voor reguliere openingstijden kunt u kijken op:
https://www.bibliotheekalmelo.nl/ledenservice/openingstijden
sinterklaas
Het Sinterklaasfeest was een groot succes! De kinderen op de hoofdlocatie
hebben de Sint vrolijk welkom geheten en een gezellige dag gehad op school.
Op de nevenlocatie kregen ze ook nog een bezoekje van de Sint. Wat had
iedereen een geweldige surprise gemaakt, goed gedaan!
Alle kinderen hebben van de ouderraad op deze dag wat drinken
en wat lekkers gekregen. Wij willen de ouderraad hiervoor
bedanken en voor de goede hulp die we van ze gehad hebben!

Agenda en prestaties .
donderdag 20 december: kerstviering
vrijdag 21 december: Alle groepen om 12.00 uur vrij.
maandag 7 januari 2019: studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
donderdag 14 maart 2019: Alle kleutergroepen zijn vrij i.v.m. studiedag voor de onderbouw.
Prestatie: Meylin Ugur heeft haar zwemdiploma B gehaald. Goedzo! Veel veilige zwemmomenten gewenst!
Tijn Peters is kampioen geworden met de voetbal. Gefeliciteerd, Knap gedaan hoor!
Jarig
Tugrul Sönmezer, Gamze Polat, Daisy Brinkman, Cheyena Heggeler, Kerim Kaya, Tess Nijen
Twilhaar, Sebastina Mitelstet, Nilda Ugur, Sarp Evin, Dilaysa Haisch, Antos Sekalski, en Kick
Willemsen vieren in deze periode hun verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!
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