
 

Donderdagkrant van De Wierde  nummer 57, week 48 en 49   2019-2020 
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2) 
Email   : dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl 
Week van 25 november t/m 6 december  
 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: “Met zijn allen in een hal of zaal, dan kijken en luisteren we allemaal.”  
 
Sinterklaas 
 

De Sint en zijn Pieten zijn ook dit jaar weer naar Nederland gekomen om samen met ons 
het Sinterklaasfeest te vieren. Natuurlijk vieren wij dit jaar ook weer mee op De Wierde. 
Dit gebeurt op: donderdag 5 december van 08:30 uur tot 12:00 uur. De kinderen zijn ‘s 
middags dus vrij!  
De groepen 1 t/m 5 vieren het sinterklaasfeest op de hoofdlocatie. De kinderen van groep 
1A/2A van de nevenlocatie worden deze dag dus op de hoofdlocatie verwacht! Ouders 
zijn van harte welkom om vanaf  8.30 uur, samen met de kinderen, de Sint en zijn Pieten 
te verwelkomen. Daarna gaan alle kinderen naar hun eigen klas en zullen ze daar een 
bezoekje krijgen van de Sint.  Op de nevenlocatie zal de Sint later in de ochtend langskomen.  
 

De groepen 6 t/m 8  hebben in hun eigen klas lootjes getrokken. Op dinsdag 3 december worden alle 
gemaakte surprises meegenomen naar school. Alle surprises worden dan leuk tentoongesteld voordat ze op 
donderdag 5 december worden uitgepakt.  
Denkt u eraan om de bonnetjes van de gekochte cadeautjes (€10,-) , voorzien van naam, in te leveren bij de 
groepsleerkracht? 
 

 

Afgelopen zaterdag is de Sint al op bezoek geweest in Almelo. Met de mooie tasjes 
van onze school hopen we dat hij ons nieuwe logo heeft gezien en hij De Wierde 
gewoon kan vinden 5 december. 
Chayenn van der Pals heeft het tasje in ieder geval goed laten zien afgelopen 
zaterdag!!  Heeft u zelf nog leuke foto’s van de intocht met het tasje dan zouden 
wij het leuk vinden als u deze met ons wilt delen.  
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Vrijwillige fietscontrole en verlichtingsactie (herinnering) 
 
Denkt u eraan dat morgen de kinderen van de nevenlocatie hun fiets meenemen? Dan wordt de fiets                 
gecontroleerd en kan de verlichting weer op orde worden gemaakt.  
  
Agenda en prestaties .  
.  
donderdag 21 november: spreekuur  
vrijdag 22 november: vrijwillige fietscontrole en verlichtingsactie  
donderdag 5 december: Sinterklaas op De Wierde → alle kinderen om 12 uur vrij!  
donderdag 19 december: kerstviering 
maandag 6 januari 2019: studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. 
 
Jarig  
Nikola Jezierska, Alicja Ojdana, Sven Niks, Kardelen Esen, Jim Bloem en Sherren 
Klifman vieren in deze periode hun verjaardag.  Van harte gefeliciteerd en een hele 
fijne verjaardag toegewenst! 
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