
 

Donderdagkrant van De Wierde  Jaargang 22, nummer 1 , week 35 en 36   2019-2020 
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2) 
Email   : dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl 
Week van 26 augustus tot en met 6 september. 
 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 afspraak centraal. In de eerste weken hebben wij wekelijks een 
nieuwe afspraak geoefend. Deze afspraak  wordt door middel van voorbeeldlessen aan de kinderen uitgelegd. 
Vanaf nu staat er iedere week een nieuwe afspraak centraal. De komende periode staat de volgende afspraak 
centraal:  “We lopen rustig in de gang en hal”.  
Op de nevenlocatie wordt er tevens gewerkt met de afspraak: “We lopen rechts in de gang en op de trap”  
 
Het nieuwe schooljaar 
 
De vakantie zit er alweer op en elke groep is alweer druk bezig             
geweest deze week. De afgelopen week hebben de kinderen         
kennis gemaakt in hun nieuwe groep en zijn we al een beetje aan             
het werk geweest. Met B6-4all zijn we ook weer van start gegaan.            
In de komende weken, ook wel de gouden weken genoemd,          
zullen we wekelijks een gedragsverwachting met de kinderen        
oefenen. Er worden al veel muntjes verdiend dus de eerste          
beloning zal snel volgen. Ook worden er in de gouden weken           
verschillende activiteiten aangeboden om de groepsvorming      
positief te laten verlopen. Dit alles om een fijne sfeer te creëren op             
De Wierde.  
 
U als ouder willen wij natuurlijk weer volop betrekken bij dit           
nieuwe schooljaar. Daarom maken wij ook dit jaar weer gebruik          
van Parro, waarop u kunt zien wat er op school gebeurt. Als het             
goed is bent u al aangemeld voor de nieuwe groep van uw            
kind(eren). Mocht dit nog niet zo zijn of mocht u problemen hebben met Parro dan kunt u altijd bij de                    
groepsleerkracht terecht. 
 
Om u van alles op de hoogte te brengen voor het komende schooljaar worden er volgende week                 
informatieavonden gehouden. Deze vinden op dinsdag 3 september op de nevenlocatie en op donderdag 5               
september op de hoofdlocatie plaats. Tijdens deze avond kunt u kennis maken met de nieuwe leerkracht(en)                
en wordt de benodigde informatie gegeven over de inhoud en het verloop van het schooljaar. Een aanrader                 
dus om bij aanwezig te zijn!  
 
Startactiviteit 
 
Vanavond is op de hoofdlocatie de startactiviteit voor het nieuwe schooljaar. Aansluitend is er een               
hapjesmarkt waar u verschillende heerlijke zelfgemaakte hapjes kunt halen. We hopen op een flinke opkomst               
om samen gezellig het nieuwe schooljaar te starten.  
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Nieuwe IB-er onderbouw 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen van De Wierde. 
 
Ik stel me graag even aan jullie voor. Mijn naam is Heidi van Melis en               
ik ben sinds dit schooljaar werkzaam als intern begeleider onderbouw          
op De Wierde. Ik woon samen met mijn man Jacco en dochters Pien             
en Fleur in Almelo. Vorige week, in de laatste vakantieweek, heb ik            
kennisgemaakt met alle collega's op school en ik vind het nu al erg             
leuk op De Wierde. Deze week zal ik alle groepen bezoeken om            
kennis te maken met de kinderen en volgende week tijdens de           
informatieavonden hoop ik alle ouders te ontmoeten. Vanavond        
zullen we elkaar ook vast ontmoeten tijdens de startactiviteit.  
 
Graag tot ziens! 
 
Heidi van Melis 
 
 
Agenda en prestaties .  
 
donderdag 29 augustus: startactiviteit  
dinsdag 3 september: informatieavond nevenlocatie  
donderdag 5 september:  informatieavond hoofdlocatie  
maandag 30 september:  studiedag → alle leerlingen vrij 
maandag 7 oktober → schoolfotograaf hoofdlocatie 
dinsdag 8 oktober → schoolfotograaf nevenlocatie  
 
Jarig  
Kadir Cete, Serhat Eskitark, Karlijn Munter, Berkay Sönmezer, Bul Jaily, Alicia Nekkers, Emir Ilbas en Aysenaz 
Karakaya vieren in deze periode hun verjaardag.  Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag 
toegewenst! 
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