Donderdagkrant van De Wierde Jaargang 22, nummer 2 , week 37 en 38 en 39 2019-2020
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2)
Email
: dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl
Week van 9 t/m 27 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 staan de volgende
afspraken centraal: “Als de bel gaat dan gaan we meteen twee aan twee in de rij staan.” en
“stop, loop, praat”
Schoolfotograaf
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf weer om alle groepen mooi op de foto te zetten. Op
maandag 7 oktober komen ze op de hoofdlocatie en op dinsdag 8 oktober op de nevenlocatie.
Op deze dagen mogen de kinderen dus op hun mooist naar school komen! De kinderen gaan
met de klas en individueel op de foto.
Startactiviteit

Inmiddels alweer bijna 2 weken geleden vond de startactiviteit van het nieuwe schooljaar plaats. Er was een
geweldige opkomst en het was een erg gezellige avond! Leuk dat er zoveel ouders en kinderen aanwezig
waren. Uiteindelijk waren er ook hapjes in overvloed en heeft iedereen kunnen genieten van wat lekkers. Als u
hapjes heeft gemaakt, dank daarvoor! Het smaakte heerlijk allemaal.
Fietsen en scooters in het blauwe vak
Graag willen wij u eraan helpen herinneren om de fietsen en scooters in het blauwe vak op het plein te
parkeren. Op deze manier blijft de stoep vrij voor voetgangers en creëren we een zo’n veilig mogelijk situatie
tijdens het brengen en halen van de kinderen. Ook op de nevenlocatie zijn blauwe vakken op het plein
aangebracht waar de kinderen hun fietsen kunnen parkeren. Zo houden we de smalle toegang tussen het plein
en de straat ook vrij. Alvast bedankt!
Agenda en prestaties .
Wij willen de ouders die aanwezig waren bij de informatieavond hartelijk bedanken voor hun komst!
maandag 30 september: studiedag → alle leerlingen vrij
maandag 7 oktober → schoolfotograaf hoofdlocatie
dinsdag 8 oktober → schoolfotograaf nevenlocatie
donderdag 10 oktober → oudergesprekken
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VVE
Beste ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen in groep 1 en 2,

Vrijdag 13 september a.s. om 08.30 uur starten we met VVE thuis op de hoofdlocatie van De Wierde (Suze
Robertsonlaan). Ouders van beide locaties zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen of VVE
thuis wellicht iets voor u is. Onder het genot van een kopje koffie krijgt u ideeën welke activiteiten u thuis met
uw kind kunt doen. De activiteiten sluiten aan bij de thema's in de klas. Hieronder leest u in het kort over VVE
thuis.
Kinderen leren door te spelen en te ontdekken. U als ouder of verzorger kunt u kind daarbij helpen. Helpen
met leren doe je door op een bepaalde manier met uw kind te praten, vragen te stellen en door samen
spelletjes te doen of te knutselen.
Waarom VVE thuis?
In de klas wordt met thema's gewerkt. Wanneer u thuis ook aansluit bij die thema's, dan zal uw kind nieuwe
dingen sneller begrijpen, leren en onthouden. Aansluiten doe je door samen verschillende activiteiten te doen.
Hoe je omgaat met je kind maakt hier ook onderdeel van uit. Daarvoor is een programma ontwikkeld voor
ouders: VVE THUIS!
Wat doe je dan?
Doet u mee aan VVE thuis, dan komt u om de week op de vrijdagmorgen om 08.30 samen met andere ouders
van kleuters bij elkaar. Tjarda Rodijk, de VVE thuisbegeleidster bespreekt het thema waar uw kind op dat
moment mee bezig is op school. Met elkaar kunnen we ervaringen delen, vragen stellen en tips uitwisselen
over verschillende onderwerpen die bij u leven. U krijgt activiteiten mee naar huis die u samen met uw zoon of
dochter kunt doen. Deze activiteiten passen bij de leeftijd van de kinderen. Voorbeelden van activiteiten zijn:
voorlezen, spelletjes doen, knutselen, bewegen, online boeken en spellen van Bereslim. Bij veel thema's hoort
een prentenboek dat u mag lenen. Er wordt ook uitgelegd hoe u deze activiteiten kunt doen en waarom het
belangrijk is voor de ontwikkeling van uw kind.
Waar en wanneer?
De bijeenkomsten vinden tweewekelijks (in de oneven weken als de kleuters op vrijdag naar school gaan)
plaats op de hoofdlocatie (De Wierde, Suze Robertsonlaan). De bijeenkomsten starten om 08.30 uur en duren
tot maximaal 10.15 uur. Deelname aan VVE thuis vinden wij heel belangrijk EN het is gratis!
Mocht u nog vragen hebben over VVE thuis kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij Heidi van
Melis, intern begeleider onderbouw.
Opgeven voor VVE thuis kan bij de leerkracht van uw kind.
Graag tot vrijdag!
Jarig
Aleyna Ince, Sanne Rotman, Jelte Vastert, Alicia Westerink, Gian-Noah Pattipeilohy en Emilia
Lasouska, Elif Camdeviren, Zahide Suvari, Ella Ravenhorst, Kadir Cete en Ryan Grimm vieren
in deze periode hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag
toegewenst!
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