Donderdagkrant van De Wierde Jaargang 21, nummer 8 , week 5 en 6 2018-2019
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2)
Email
: dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl
Week van 28 januari tot en met 8 februari
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:
“stop, loop, praat “
Deze regelt leert de kinderen om op een rustige manier te reageren op een ander kind die iets doet of zegt wat
niet prettig is. Wij als leerkrachten zijn er om te helpen, maar wij vinden het ook erg belangrijk dat kinderen
zelf redzaam zijn en zelf situaties kunnen oplossen (samen verantwoordelijk). Dit proberen we te stimuleren
met aan aanleren van deze gedragsafspraak.
Inschrijven via Parro
Vanaf woensdag 23 januari is het mogelijk om u in te schrijven
voor een rapportgesprek met de leerkracht van uw kind(eren).
Op deze dag zal de inschrijving alleen geopend worden voor
ouders met meerdere leerlingen op De Wierde. Vanaf vrijdag 25
januari kunnen alle ouders zich inschrijven. U ontvangt hiervoor
een melding via Parro. U kunt zich inschrijven tot 1 februari.
Omdat wij verwachten dat van elke leerling een ouder op
gesprek komt, plannen wij na 1 februari zelf de ouder(s) in die
zich nog niet hadden ingeschreven.
Voor ons is het plannen van de gesprekken via Parro ook nieuw.
Mochten er dus problemen of vragen zijn dan horen wij dit graag
van u!
Voor de ouders van groep 6 is de inschrijving al langer geopend. Dit komt omdat juf Anke eerst heeft
uitgeprobeerd hoe het één en ander werkt.
Let op: U ontvangt van ons dus geen briefje meer met de datum en de tijd van het gesprek! Deze kunt u
zelf terug zien op uw Parrot Account.
Aanpassen logo en website
De laatste jaren is er veel veranderd binnen ons team, onze school en aan onze manier van werken. We zijn
onder andere druk bezig geweest met het invoeren van Snappet en B6-4all. Mede daarom vinden wij als
school dat ons logo aan vernieuwing toe is. Op dit moment wordt er dan ook druk gewerkt aan een nieuw logo
voor De Wierde. Wij hopen binnenkort dit nieuwe logo te kunnen gaan gebruiken.
Door de opkomst van social media en het gebruik van Parro wordt de website niet altijd meer gebruikt voor
dat waar hij voor bedoeld was. Zo worden foto’s bijvoorbeeld (i.v.m. de privacywet) op Parro of Facebook
geplaatst in plaats van op de website.. We zijn er daarom nu mee bezig om de website te vernieuwen en aan te
passen. Totdat er een nieuwe site is, blijft de huidige site nog steeds beschikbaar!
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Landelijk lerarentekort
Het zal u in het nieuws vast niet zijn ontgaan dat we op dit moment met een lerarentekort zitten. Gelukkig
hebben wij bij ons op school tot nu toe altijd nog voor vervanging kunnen zorgen! Ondanks dat wij natuurlijk
altijd ons uiterste best doen om vervanging te regelen, kunnen wij dit voor de toekomst niet altijd garanderen.
Het bestuur heeft er daarom ook voor gekozen om u als ouder(s) in te lichten over de gang van zaken omtrent
vervanging van een leerkracht. Het spreekt voor zich dat wij hopen dit zo min mogelijk nodig te hebben!

NOORD TWENTE
INFORMATIE OVER VERVANGING LERAREN
Geachte ouders, verzorgers,
De afgelopen maanden is er in de media veel aandacht besteed aan het toenemend tekort aan
leraren in het basisonderwijs. Ook de scholen van PCO Noord Twente hebben in toenemende mate
moeite met het vinden van collega’s die vervangen bij o.a. ziekteverlof. Zeker in een periode van een
griepgolf zal dit merkbaar zijn.
PCO Noord Twente maakt bij vervanging gebruik van de eigen flexibele schil van de stichting en van
het Mobiliteitscentrum van ObT. Van deze organisatie maken 22 besturen in de regio Twente gebruik.
De continuïteit en kwaliteit van het dagelijks onderwijs is voor ons erg belangrijk.
Wij informeren u over de stappen die ondernomen worden als de school geen vervanging kan krijgen:
1. Inzet van de duo partner in de betreffende groep, mits deze voor extra inzet beschikbaar is
en daartoe bereid is;
2. inzet van collega’s die op die dag andere taken hebben; de inzet van de ib-er of directeur is
beperkt;
3. inzet van een onderwijsassistent onder toezicht van een leraar;
4. inzet van zgn stille reserve (een beschikbare ouder of oud-leraar met onderwijsbevoegdheid)
voor 1 dag;
5. verdelen van de betreffende groep over andere groepen;
Mocht er geen interne of externe vervanging mogelijk zijn, dan zullen de leerlingen wisselend per
groep vrijaf gegeven worden. Dit om de lesuitval zoveel mogelijk over de leerlingen te spreiden. De
eerste ziektedag wordt op de school opgevangen. U wordt van het vrijaf geven tijdig op de hoogte
gebracht. De scholen zullen zo zorgvuldig mogelijk handelen, want ook wij weten dat er niet altijd
opvang thuis voor handen is.
Natuurlijk hopen we dat het thuis laten van leerlingen niet nodig zal zijn, maar vragen ook begrip
voor de situatie die kan ontstaan.
Hoogachtend,
bestuur van de stichting
G.Teunis
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Nieuwe leerlingenraad
Deze week hebben we op beide locaties voor het eerst met de nieuwe leerlingenraad bij
elkaar gezeten. Hierin praten uit elke groep kinderen mee over hoe ze het vinden op
school. Ze denken mee over dingen die goed gaan, maar komen ook met suggesties om
dingen te verbeteren. Het is erg mooi om te zien hoe de kinderen meedenken! Samen
maken we onze school een fijne plek om te zijn voor iedereen.
Leerlingenraad Hoofdlocatie:
- Maud Groothedde (groep 1)
- Jelte Vastert (groep 2)
- Mustafa Isik (groep 3)
- Zhengi Yang (groep 4)
- Gloria Jurrien (groep 5)

leerlingenraad nevenlocatie:
- Tugrul Sönmezer (groep 2)
- Nino Hofman (groep 6)
- Kardelen Esen (groep 7)
- Noor Brunnekreef (groep 8)

Noor Brunnekreef voorleeskampioen Almelo
Noor uit groep 8 is dit jaar onze voorleeskampioen. Zaterdagavond deed zij mee aan de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek. Er waren tien deelnemers en zij was als laatste aan de
beurt. Ze heeft voorgelezen uit: Torak en de wolf van Michelle Paver. De jury was unaniem
van oordeel dat zij de beste was en nu mag ze door naar de volgende ronde. Die wordt
gehouden op 27 februari in Wierden
Wij wensen haar alvast veel succes!!
Agenda en prestaties .
23 - 31 januari: inschrijven voor de rapportgesprekken via Parro
8 februari : Rapport mee
dinsdag 12 februari: rapportgesprekken
vrijdag 15 februari: Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
donderdag 14 maart : De groepen 1 en 2 zijn vrij i.v.m. studiedag voor de kleuterjuffen.
Prestatie: Alicja uit groep 5 heeft haar zwemdiploma C gehaald, super gedaan zeg!!
Jarig
Sila Kaya, Hamza Kum, Esma Ince, Sudenaz Yilmaz, Salicia Blomhof, Esin Esen en Melvin Tieman vieren in
deze periode hun verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!

donderdagkrant van De Wierde te Almelo, schooljaar 2018-2019

