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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 luisteren en kijken we allemaal.”
Lichtjestocht 2019
Donderdag 19 december willen we samen vieren dat Kerst weer in aantocht is. Dit jaar gaan we dat doen met
een lichtjestocht bij de hoofdlocatie van De Wierde. Er zijn 2 startmomenten om aan de lichtjestocht te
beginnen.Vanaf 18.00 uur kunnen alle ouders en kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m4) starten. Vanaf
18.30 uur is de starttijd voor de bovenbouw (gr 5 t/m8). Heeft u kinderen in de onder- en bovenbouw? U kunt
dan wel gezellig samen de tocht lopen, maar u kiest dan zelf welke van de 2 tijden u vertrekt.
Kinderen van de onderbouw die in de eerste ronde een stukje opvoeren in de
lichtjestocht, kunnen natuurlijk de 2e ronden gezellig meelopen. Als u niet weet
of uw kind meedoet en tijdens welke ronde, dan kunt u dit vragen bij de
leerkracht van uw kind.
Na de lichtjestocht is er nog een gezellig samenzijn op het plein met wat warms
te drinken voor iedereen!
actie boodschappenmand
Ook dit jaar doen wij als school weer mee aan de actie boodschappenmand. De actie bestaat
al sinds 1994 en is in het leven geroepen door hulpverleners die in sommige gezinnen de
nood zo hoog aantroffen dat er ingegrepen moest worden. Met de actie zamelen we
boodschappen in die verdeeld zullen worden over gezinnen in Almelo die dit hard nodig
hebben. Het gaat dan om gezinnen en alleenstaanden die in een financiële noodsituatie
verkeren. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen,
kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen
te maken. Een mooi initiatief waar De Wierde ook dit jaar weer aan mee wil werken.
Volgende week krijgen de kinderen een papieren tas (of 2 kleine tasjes) mee om
boodschappen in te verzamelen. Bij de tas wordt ook een brief uitgedeeld met daarop de
boodschappenlijst en verdere informatie omtrent de actie.
De actie is al jaren en succes en ook dit jaar hopen we weer op een mooie opbrengst!
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schoolfruit (herinnering)
Alle kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit. In de eerste pauze van 10 uur krijgen ze
elke week verschillende soorten fruit. Als er fruit overblijft wordt dit op vrijdag nog uitgedeeld.
Sinterklaasviering
We waren dit jaar even bang dat Sinterklaas ons door het nieuwe logo niet kon vinden, maar gelukkig was hij
er vanmorgen om half 9 wel. Op de hoofdlocatie is hij door een hele enthousiaste groep kinderen fijn onthaald.
Daar heeft de Sint een erg leuke ochtend gehad. Aan het eind evan de ochtend had hij ook nog even de tijd om
een bezoekje te brengen aan de kinderen van de bovenbouw aan de Willem de Clercqstraat. Daar hadden ze in
het begin van de ochtend al hun cadeautjes gekregen. Er waren weer super mooie surprises gemaakt. Iedereen
had flink zijn of haar best gedaan!! Zie hieronder.
Voor meer foto’s van het Sinterklaasfeest kunt u kijken op Parro.

We willen bij deze Sinterklaas en de ouderraad bedanken voor de gezellige ochtend!
Agenda en prestaties .
donderdag 19 december: lichtjestocht
maandag 16 of dinsdag 17 december: inleveren boodschappen voor actie boodschappenmand
maandag 23 december - dinsdag 7 januari: kerstvakantie
maandag 6 januari 2019: studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Herinnering: Voor wie het nog niet heeft geregeld: Heeft u de ouderbijdrage al betaald?
prestatie: Tugrul Sonmezer heeft zijn zwemdiploma B gehaald en Jill Nijen Twilhaar haar zwemdiploma A,
heel knap gedaan Tugrul en Jill! Veel zwemplezier gewenst.
Jarig
Lennon ter Mors, Rina Ohanisian, Tugrul Sönmezer en Gamze Polat vieren in deze periode hun
verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!
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