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Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2)
Email
: dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl
Week van 11 t/m 22 november
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.”
Nieuwe toiletten op de hoofdlocatie
De laatste jaren is er op de hoofdlocatie flink vernieuwd. Na een mooie aanpak van de
centrale hal en de kleutertoiletten zijn nu de toiletten voor de andere groepen aangepakt.
Het is weer lekker fris en we zijn blij met het resultaat!

Vrijwillige fietscontrole en verlichtingsactie
De dagen worden weer korter en straks fietsen de kinderen weer in het donker naar
school. Des te belangrijker is het om de fiets en de fietsverlichting weer goed op
orde te hebben. Daarom wordt er in deze periode jaarlijks door de ANWB een
fietsverlichtingsactie en de fietscontrole gehouden. De Wierde doet ook mee aan
deze actie en daarom is er op vrijdag 22 november een controle op de nevenlocatie.
De kinderen die op deze dag een fiets mee hebben, kunnen deze onder schooltijd
laten controleren zodat ze weer veilig op pad kunnen met hun fiets. Mede dankzij
de fietsverlichtingsactie kunnen kinderen weer veilig en verlicht op pad door de donkere dagen in wintertijd..
Vanaf groep 6 zullen de kinderen ook steeds vaker met de fiets naar uitstapjes gaan. Een goede fiets wordt
dan dus ook steeds belangrijker.
Agenda en prestaties .
.
week van 11 november:  start schoolfruit 3x per week (dinsdag, woensdag en donderdag)
donderdag 21 november: spreekuur
vrijdag 22 november: vrijwillige fietscontrole en verlichtingsactie
Jarig
Dincer Günerhan, Mirthe Krake, Bas Vredeveld, Lizz van der Heide, Luuk Hu, Emely
Kiewiet, John Xuanrui Yang, Ertugrul Koç, Jesse Krake, Dilay Keser, Thijs Reinders
Elizan Kahraman en Tijn Peeters vieren in deze periode hun verjaardag. Van harte
gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!

donderdagkrant van De Wierde te Almelo, schooljaar 2019-2020

Schoolfruit
Aanstaande maandag gaat de actie schoolfruit van start.De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en
donderdag gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas
op te eten. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

Gymdocent meneer Charlie
Meneer Charlie leek goed te herstellen van zijn voorgaande knie operatie, maar helaas moet hij nog een keer
worden geopereerd. DIt betekent dat hij vervangen moet worden. Het sportbedrijf is nu op zoek naar een
vervanger voor de gymlessen en de buitenschoolse activiteiten. Zodra bekend is wie meneer Charlie gaat
vervangen, zullen wij dit laten weten.
Gezond in je wijk
Avedan organiseert regelmatig allerlei activiteiten voor
jong en oud. Binnenkort wordt er door “Gezond in je wijk”
een programma aangeboden voor dames die zich willen
ontwikkelen in hun taal.
Tijdens het 13 weken programma werken de dames samen
aan een gezond en betekenisvol leven met als focus
werken aan jezelf en aan de Nederlandse taal. Deelnemers
ontmoeten elkaar één keer per week bij voetbalclub
Oranje Nassau, op donderdagochtend tussen 9.00 uur en
12.00 uur. Het programma is voor alle deelnemers gratis.
Tijdens de weken komen thema’s aan bod als:
- Gezond eten
- Gezond bewegen
- Zelfvertrouwen
- Positief zelfbeeld
- (Vrijwilligers)werk
- Opleiding
- Samen bewegen (naar mogelijkheid)
Het project is dynamisch; dit betekent dat per persoon
bekeken wordt wat nodig is naast het basisprogramma op
bovenstaande thema’s.
Bewegen is een vast onderdeel van het programma; 2 uur
thema bespreking en daarna 1 uur bewegen.
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