Donderdagkrant van De Wierde Jaargang 22, nummer 3 , week 40 en 41 2019-2020
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2)
Email
: dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl
Week van 30 september t/m 11 oktober
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: “We lopen met de fiets aan de hand” en “We houden de WC (en de andere lokalen)
netjes”.
Studiedag
Op maandag 30 september heeft het hele team van De Wierde een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag dus
vrij! Een extra dagje weekend dus.
Inplannen kennismakingsgesprekken
Op donderdag 10 oktober staan de kennismakingsgesprekken gepland voor de groepen 2 t/m
7. Voor de groepen 1 worden huisbezoeken gepland. In groep 6 en 7 zullen de kinderen ook bij
het gesprek aanwezig zijn.
Binnenkort ontvangt u weer een melding via Parro om u in te schrijven voor een gesprek.
Omdat de leerkrachten alle ouders en kinderen graag goed willen leren kennen wordt
iedereen uitgenodigd voor een gesprek. Mocht u geen uitnodiging krijgen dan neemt de
groepsleerkracht van uw kind zelf contact met u op. Mochten er problemen zijn met de
inschrijving dan kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht.
Mobiel gebruik op school
Mobieltjes zijn bijna niet meer weg te denken uit onze maatschappij en vaak ook niet meer
uit het leven van de kinderen. Om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen
hebben wij binnen school duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van mobieltjes.
De kinderen mogen een mobieltje meenemen, maar deze niet gebruiken op het plein of in
de school (ook niet na schooltijd). De telefoon is uitgeschakeld (of op stille modus) en zit in
de eigen tas. Met de kinderen is een plek afgesproken waar de tas hangt.
Als een mobiel hoorbaar of zichtbaar is dan wordt deze ingeleverd bij juf of meneer.
Ouders kunnen de mobiel vervolgens ophalen bij de betreffende leerkracht.
Als u met uw kind heeft afgesproken om zich bij aankomst op school te melden dan kan dit natuurlijk nog! Uw
kind kan dan bij de fiets (buiten het hek) een bericht sturen. Voor verder contact kan een kind in overleg
gebruik maken van de schooltelefoon.
Het meenemen van een telefoon of andere eigen spullen ( speelgoed, gymspullen e.d.) valt onder de eigen
verantwoordelijkheid. De school kan bij schade of vermissing hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Wel
besteden wij er aandacht aan om zorgvuldig met je eigen spullen en die van een ander om te gaan. Ook
spreken wij met de kinderen altijd een plek af waar spullen veilig neergelegd kunnen worden.
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Agenda en prestaties .
maandag 30 september: studiedag → alle leerlingen vrij
maandag 7 oktober → schoolfotograaf hoofdlocatie
dinsdag 8 oktober → schoolfotograaf nevenlocatie
donderdag 10 oktober → oudergesprekken
maandag 21 oktober - vrijdag 25 oktober → herfstvakantie
prestaties: Cem Yayla heeft meegedaan aan het NK jeugdschaken in Rotterdam en daar
een mooie medaille voor gekregen! Heel erg leuk Cem.
Jarig
Jefta Haumahu, Dilay Gorgülü, Melike Nur Yilmaz, Yelkan Akarsu, Nikki Dooren en Maud
Groothedde vieren in deze periode hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een hele
fijne verjaardag toegewenst!
VVE
Beste ouders van groep 1 en 2!!
Afgelopen vrijdag zijn we gestart met VVE thuis. Helaas waren wij met 3 ouders, maar dat mocht
de pret niet drukken. Wij hopen natuurlijk dat de groep met ouders groter wordt zodat we veel met
elkaar kunnen uitwisselen.
Maar wat is VVE-thuis nou precies? Ik probeer het kort uit te leggen in de hoop dat er meer ouders
enthousiast worden om mee te doen met VVE-thuis
Wat is VVE?
VVE is 1 keer in de 2 weken op de vrijdagmorgen in de lerarenkamer van de hoofdlocatie.
Hier komt Tjarda Rodijk namens VVE.
Bij je eerste kennismaking krijg je een map met het eerste thema en een spelbord. In
de map staan leuke opdrachtjes die je aan de hand van tips en trucs kunt uitvoeren
met jouw kind(eren).
Het thema sluit aan bij het thema op school. Je kunt samen met de andere ouders
overleggen over hoe jij iets zou aanpakken, maar je kunt ook tips vragen als je ergens niet
uitkomt. Het is een leuke en ook nog leerzame ochtend.
Hoe lang duurt het?
Zolang als je kunt, maar maximaal 1,5 uur.
Ik kan niet altijd?
Kun je een keer niet, dan is dit geen probleem en heb je een keer meegedaan, maar thuis lukt het niet want je
kind vindt het niet leuk ook geen probleem dan kun je ook gewoon stoppen.
Ben ik verplicht om opdrachten te maken?
Heb je geen opdrachten kunnen maken, is dat ook geen probleem. Het is geen
verplichting. Het is gewoon een leuke manier om jouw zoon of dochter te helpen bij
zijn of haar ontwikkeling.
Het gaat erom dat het leuk en spontaan blijft. Vindt jouw zoon of dochter een
opdracht niet leuk, dan sla je die over en kies je een andere opdracht. Doe wat jullie
samen leuk vinden. Alleen dan is het leuk, gezellig en leert jouw kind!
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Namens heksje Hoplala....kom jij ook de volgende keer? Dan zorgen de juffen voor iets lekkers!!! Tot vrijdag
27 september a.s.!
Groetjes
Anneke Groothedde
(moeder van Maud in groep 2)
P.S. Voor de kleine kinderen die nog niet naar school gaan is er een oppas geregeld; Claudia
van Dijk (zie foto).
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