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Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2)
Email
: dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl
Week van 5 november tot en met 16 november 2018
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 regel van de komende periode is: “ Als de bel gaat stop je meteen met spelen en breng je netjes de
spullen terug naar de bak”
Nieuwe locatieleidster → Annelies Embsen
Vanaf 1 oktober heeft onze voormalige locatieleidster Yvonne Arends de
functie van directeur overgenomen. Haar taak als locatieleidster kwam vanaf
dat moment dus te vervallen. Wij zijn er dan ook erg blij mee dat Annelies
Embsen ons team komt versterken per 1 november. Sinds afgelopen
maandag is zijn al aanwezig geweest op beide locaties. Hier heeft zij zich ook
voorgesteld aan de leerlingen. Bij deze wil ze zich ook graag aan jullie
voorstellen:
Beste ouders,
Voor de zomervakantie stapte ik bij de Wierde naar binnen als begeleider
vanuit het Samenwerkingsverband.
"Wat een fijne sfeer, hier zou ik wel willen werken", vertelde ik aan Yvonne.
En zie daar.....het is gelukt! Maandag ben ik gestart op de Wierde als intern
begeleider van de onderbouw en locatieleider. Ik ga de taken doen, die Yvonne hiervoor deed.
Mijn naam is Annelies Embsen en ik werk met heel veel plezier al 39 jaar in het onderwijs. Mijn vrije dag is op
vrijdag en we gaan nog afspreken, wanneer ik op welke locatie ben.
Het zal even tijd vragen, voordat ik jullie, als ouders, de kinderen en de school ken. Daar ga ik deze eerste weken
heel erg mijn best voor doen.
En wilt u nader kennis maken of heeft u al vragen, loopt u gerust binnen of schiet mij aan op het plein.
Tot gauw en vele groeten,
Annelies Embsen.
Zwangerschapsverlof juf Lydia
Vanaf donderdag 1 november is juf Lydia met een welverdiend zwangerschapsverlof.
Wij wensen haar een fijn verlof toe!
Wij zijn er blij mee dat juf Inge van der Velde haar voor de gehele periode komt
vervangen. Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag heeft ze meegedraaid in de
groep bij juf Lydia. We wensen juf Inge veel succes en een fijne tijd op De Wierde!
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Schoolfruit
Vanaf 12 november doet De Wierde weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern
van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit
in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een
portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en
het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund
door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese
Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma.
U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Verlengde schooldag
De Wierde neemt deel aan de Verlengde Schooldagactiviteiten. De
Schoolsportvereniging is een onderdeel daarvan. Er zijn in totaal 4 periodes met
verschillende activiteiten voor verschillende groepen. We streven er naar om jaarlijks
voor alle groepen een aanbod te realiseren.
Deze eerste periode gaat meneer Charlie van den Bos voor de schoolsportvereniging
aan de slag met trendsporten voor de groepen 5 en 6.De lessen vinden plaats in de
sporthal aan de Willem de Clercqstraat. De kinderen hebben zich voor de vakantie
hiervoor kunnen opgeven.
Voor de kleuters zal er onder schooltijd 5 keer een verhalenverteller in de klas komen. Hij vertelt de kinderen
op een leuke, leerzame en interactieve manier zijn verhalen. Op woensdag 7 november zal hij voor het eerst
langskomen.
Koffieochtend “veerkracht bij kinderen bevorderen (0-12 jaar)
Op woensdagochtend 7 november is er weer een koffieochtend
op de hoofdlocatie. Tijdens deze ochtend wordt er gepraat over
het bevorderen van de emotionele veerkracht bij kinderen.
wanneer: 7 november
waar: Hoofdlocatie aan de Suze Robertsonlaan
tijd: 9.00 - 11.00 uur
Agenda en prestaties
Vrijdag 2 november: ANWB Streetwise voor groep 3 t/m 8
Woensdag 7 november: Eerste les trendsporten ( kinderen die zich hebben opgeven)
Woensdag 7 november: Koffieochtend aan de hoofdlocatie
donderdag 8 + 15 november: Verhalen vertellen komt in groep 1 en 2.
Hoofdlocatie: denkt u aan de veiligheid rondom de school. Graag fietsen/scooters in parkeervak op het plein!
Prestatie: Emily Kiewiet heeft haar zwemdiploma gehaald, super! En nu lekker zwemmen.
Jarig
Lars Brunnekreef, Fresia Hanekamp, Dincer Günerhan, Mirthe Krake, Bas Vredeveld, Lizz van der Heide,
Emely Kiewiet, John Xuanrui Yang, Thijs Reinders en Jesse Krake vieren in deze
periode hun verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!
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