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 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 maandelijks 1 afspraak centraal. De komende 4 weken besteden we aandacht aan de 
afspraak: “Als het pauze is staat juf/meester bij de deur, pak je je jas en loop je meteen door naar buiten.” 
 
Loes adviseert 

 
Loes adviseert organiseert regelmatig cursussen om ouders te helpen en          
ondersteunen bij lastige punten binnen de opvoeding. Kinderen gaan verschillende          
leeftijdsfases door en de verandering daarbinnen kan soms best lastig zijn. Het kan             
dan best fijn zijn om wat handige tips te krijgen. Bij de cursus zijn ze gericht op een                  
positieve aanpak zodat het prettig werkt voor ouder en kind. Dit positieve            
benadering sluit ook mooi aan bij onze B6-4all. Na de vakantie zijn er weer 2               

cursussen die worden aangeboden: 
1.  Pubers met Pit → 3 dinsdagen op 5, 12 en 19 november. 
 2. Peuters met Pit → 29 oktober  
 
De flyers voor deze bijeenkomsten zijn toegevoegd in het Parro bericht. Hierop vindt u meer informatie. Ook                 
kunt u kijken op www.loes.nl/agenda  
Ouderbijdrage  
 
De laatste 2 weken zijn er al weer aardig wat betalingen voor de ouderbijdrage binnen gekomen. erg fijn! Nog                   
eens een berichtje ter herinnering zodat we ook dit jaar weer extra activiteiten voor de kinderen kunnen                 
organiseren:  
 
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. 
 
Agenda en prestaties .  
maandag 28 oktober: einde herfstvakantie 8.30 uur weer op school. 
week van 11 november:  start schoolfruit 3x per week  
 
Prestatie: Lennon ter Mors heeft zijn zwemdiploma gehaald!! Goed gedaan hoor, lekker veel             
zwemmen nu.  
 
Jarig  
Michelle Rotman, Eray Soylu, Lars Brunnekreef en Fayen Langeveld  vieren in deze periode 
hun verjaardag.  Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst! 
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