Donderdagkrant van De Wierde nummer 60, week 3 en 4 2019-2020
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2)
Email
: dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl
Week van 13 - 24 januari 2020
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 op de hoofdlocatie
aandacht aan de afspraak: “ Als we op het plein spelen, dan kan de pleinwacht ons zien”
Op beide locaties komt de de afspraak “ Als de bel gaat, gaan we direct 2 aan 2 in de rij staan”  nog eens
terug als herhaling.
Het team van De Wierde wenst u allen een fijn en gelukkig 2020!

Schoolreisje
Ook in 2020 gaan alle groepen natuurlijk weer gezellig op schoolreisje.
Hieronder vindt u alvast de data en de prijzen zodat u hier alvast rekening mee
kunt houden.
gr 1 en 2 gaan naar het Land van Jan Klaassen. Kosten zijn €27 per kind.
gr 3,4,5 gaan naar 'Allwetterzoo in Münster. Kosten zijn €30 per kind.
gr 6 /7 gaan naar Hellendoorn . Kosten zijn €30 per kind
Al deze groepen gaan op 4 juni 2020 op schoolreisje.

gr 8 gaat op kamp op 20, 21 en 22 april naar kampeerboerderij
'de Langenberg' in Rijssen. De kosten voor dit kamp zijn € 65,- per
leerling.

U kunt het bedrag betalen op rekeningnummer NL84RABO0334837499 ten name van Y.R. Arends
Stichting PCO NT.
Wilt u bij het betalingskenmerk de naam en groep van uw kind(eren) noteren!?
Liever contant betalen? Dan mag u het bedrag in een envelop met naar inleveren bij de leerkracht van de klas.
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Agenda en prestaties .
week 3 en 4: afname CITO toetsen
vrijdag 7 februari:  rapport mee
week van 10 - 13 februari: rapportgesprekken
vrijdag 14 februari: alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
Jarig
James de Lima, Siem Rewinkel, Gloria Jurrien, Mina Yasarikol, Lucky Xu en Pelin
Keser vieren in deze periode hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een hele
fijne verjaardag toegewenst!
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