
 

Donderdagkrant van De Wierde  Jaargang 22, nummer 4 , week 42 en 43   2019-2020 
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2) 
Email   : dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl 
Week van 14 t/m 25 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. 
Voor de herfstvakantie staat er nog 1 afspraak centraal:. “Als de bel gaat stop je met spelen en breng je alle 
spelmaterialen meteen naar de bak.” 
Vanaf de herfstvakantie zal er weer maandelijks een nieuwe afspraak centraal staan.  
 
Kinderboekenweek  
 
De jaar was het thema van de kinderboekenweek “reis je mee”. Op school is er de afgelopen week extra                   
aandacht aan besteed. Op de nevenlocatie is er in de klassen een voorleeswedstrijd geweest. Gisteren was de                 
finale van de voorleeswedstrijd. Bregt uit groep 8 heeft deze wedstrijd gewonnen en zal onze school                
vertegenwoordigen tijdens de Almelose voorleeswedstrijd. Succes Bregt! Op de hoofdlocatie hebben de            
groepen 4 en 5 ook een voorleeswedstrijd gehouden. Daarnaast is er voor de groepen 1 t/m 5 nog een gouden                    
griffel te winnen met het beste verhaal of de mooiste tekening.  
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Schoolfruit 
 
 
Ook dit jaar mag De Wierde weer meedoen aan het          
programma schoolfruit. Daar zijn we blij mee! Vanaf        
11 november t/m 17 april krijgen alle kinderen 3x per          
week fruit of groente in de pauze. Er worden         
verschillende soorten aangeboden zodat de kinderen      
ook eens in aanraking komen met andere       

fruitsoorten. Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en          
fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende           
smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende           
smaak na tien tot vijftien keer proberen! Samen fruit eten in de klas kan daarbij helpen , want zien eten is doen                      
eten.  
 
Wat kunt u zelf doen? 
* U kunt op de overige dagen  als tussendoortje ook een stukje fruit meegeven. . 
* Bereid samen groente en fruit en laat kinderen zelf ook snijden. 
* Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in yoghurt, komkommer op brood, soep bij de maaltijd en aardbeien                  
door het toetje! 
 
Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op euschoolfruit.nl  
 
Ouderbijdrage  
 
In het begin van het schooljaar heeft u via Parro een brief over de ouderbijdrage ontvangen. Graag helpen wij u 
bij deze er nog aan herinneren om de ouderbijdrage te betalen. Met deze ouderbijdrage kunnen verschillende 
activiteiten zoals Sinterklaas, de Kerst- en Paasviering en de startactiviteit betaald worden. Ook kunnen wij 
met deze bijdrage wat extra’s voor de kinderen doen tijdens verschillende (sport)activiteiten.  

Deze bijdrage bedraagt € 20,00 per kind per schooljaar. Start uw kind na 1 januari 2020, dan bedraagt de 
ouderbijdrage € 10,00 per kind per schooljaar. Dit bedrag is over te maken op IBAN NL.72.INGB.000.092.6529 
t.n.v. Ouderraad de Wierde en met vermelding van de naam en de groep van uw kind. 
 
 

Herfstvakantie  
 
De eerste paar weken van het schooljaar zitten er al weer op. Dat betekent dat de                
eerste vakantie er alweer aan zit te komen. Vanaf 21 t/m 25 oktober heeft iedereen               
herfstvakantie! Op maandag 28 oktober is de school weer open.  
 
 
 

Agenda en prestaties .  
 
maandag 21 oktober - vrijdag 25 oktober → herfstvakantie 
 
prestaties: Danny Grijzen heeft zijn veterdiploma gehaald, knap zeg!!  
 
Jarig  
 Jackie van Driel, Eli Haumahu, Kyara van Rijswijk en Sem Vredeveld  vieren in deze 
periode hun verjaardag.  Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag 
toegewenst! 
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