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  B6-4ALL (basics for all)  
 

               
In verband met de kerstvakantie is er in deze periode geen B6-4ALL afspraak. Na de vakantie zullen we 
meteen beginnen met een nieuwe afspraak.  
 
Nieuw MR lid 
 
Dit schooljaar heeft Ellen Vredeveld zich aangesloten bij ons medezeggenschapsraad. Via de donderdagkrant 
wil ze zich aan u voorstellen: 
 
Mijn naam is Ellen Vredeveld en ik ben sinds dit schooljaar het nieuwe MR-lid voor 
De Wierde. Ik ben 36 jaar en al ruim 13 jaar getrouwd met Mark Vredeveld. Voor 
mijn werk rij ik elke ochtend naar Rijssen waar ik werk bij Ligtenberg Linnen &amp; 
Lingerie. Ik werk dan tot half 2 zodat ik weer op tijd bij school sta. 
Vanaf dit jaar hebben wij alle drie de jongens op school. Bas in groep 6, Sem in 
groep 3 en Rick in groep 1. Hierdoor ben ik op beide locaties regelmatig 
aanwezig en hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren binnen de MR. 
 
Pensioen meneer van der Zwaag  
 
Meneer van der Zwaag gaat met pensioen!  
42 jaar geleden is hij begonnen aan zijn onderwijscarrière waarvan hij 39 jaar op De Wierde heeft gewerkt. We 
wensen meneer van der Zwaag een hele fijne tijd toe samen met zijn familie! 
 
Juf Sara blijft tot de zomervakantie werkzaam in groep 6 (ma en vrij) en groep 7 (woe en do).  
 
Terugblik kerstviering  

Gisteren hebben we fijn samen kerst gevierd tijdens de lichtjestocht.  Het was erg mooi om te zien dat er 
zoveel ouders, grootouders en kinderen waren!  Kinderen van alle groepen hebben er samen voor gezorgd dat 
het kerstverhaal mooi werd uitgebeeld. Samen hebben we er een gezellige en fijne avond van gemaakt. 
Vandaag maken de kinderen er in de klas nog een gezellige dag van en dan kan vanmiddag de kerstvakantie 
beginnen. 
We willen de ouderraad en de kerstcommissie graag bedanken voor de organisatie van deze prachtige 
lichtjestocht!   
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Opbrengst actie boodschappenmand  
 
De afgelopen week stonden de hallen op beide locaties vol met de boodschappentasje.  
Ook dit jaar zijn er weer erg veel boodschappen verzameld en daar zijn we erg blij mee!                 
Op de foto’s is nog maar een deel van de totale opbrengst zichtbaar dus de totale                
opbrengst was fantastisch. Afgelopen woensdag is alles verzameld en weggebracht en           
vele gezinnen zullen voor de kerst blij worden gemaakt met een pakketje.  
Allen bedankt voor het inzamelen!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Agenda en prestaties .  
 
maandag 23  december - dinsdag 7 januari: kerstvakantie  
maandag 6 januari 2019: studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. 
 
Jarig  
Hira Ölmez, Kerim Kaya, Tess Nijen Twilhaar, Nilda Ugur, Sarp Ervin, Antos Sekalski en 
Kick Willemsen  vieren in deze periode hun verjaardag.  Van harte gefeliciteerd en een 
hele fijne verjaardag toegewenst! 
 
 
Kerstvakantie  
 
Vanaf de zomervakantie is er hard gewerkt en de Kerstvakantie is dan ook meer dan verdiend. Wij wensen alle 
kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten een hele fijne vakantie en fijne feestdagen toe! We zien elkaar 
weer op dinsdag 7 januari om 8.30 uur. Op maandag 6 januari zijn de kinderen nog een extra dag vrij in 
verband met een studiedag.  
 

Namens het hele team van De Wierde wensen wij u fijne feestdagen! 
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