Donderdagkrant van De Wierde nummer 6, week 5 en 6 2019-2020
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2)
Email
: dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl
Week van 27 januari - 7 februari 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.
VVE

Op De Wierde vinden regelmatig VVE Thuis bijeenkomsten plaats. Wellicht bent u al
eens bij de bijeenkomsten aanwezig geweest. VVE Thuis is bedoeld voor ouders met
kinderen van 2 - 7 jaar. TIjdens deze bijeenkomsten worden er activiteiten besproken
die u thuis samen met uw kind kan doen om de ontwikkeling te stimuleren. Denkt u
hierbij aan leuke spelletjes, verhalen, puzzels en beweegactiviteiten. De activiteiten
sluiten aan bij het thema waarmee uw kind op dat moment op school ook bezig is.
Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst ook ruimte voor gezelligheid, creatieve
activiteiten en informatie over de ontwikkeling van uw kind. Iedereen herkent vast momenten die lastig zijn in
de opvoeding. Het is dan fijn om het er met elkaar over te kunnen hebben en tips te delen.
Volgens ons dus zeker de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen! U kunt vrijblijvend binnenlopen op
1 van de locaties.
agenda voor de komende periode
Hoofdlocatie:
17 januari
31 januari
28 februari
13 maart
27 maart
24 april
5 juni
19 juni

Nevenlocatie:
20 januari
3 februari
2 maart
16 maart
30 maart
20 april
18 mei
8 juni

thema:
ziekenhuis
ouder/kind activiteit groep 1
ouder/kind activiteit groep 2
Thema ochtend: ‘omdat ik het zeg… ‘ gr 1/5
lente/Pasen
bewegen
grootte
afsluiting
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Verkeersveiligheid rondom de school.
In het begin van dit nieuwe jaar ontving u van ons een bericht op Parro over de verkeersveiligheid rondom
onze scholen. Graag herinneren wij u er nog eens aan dat we u met klem verzoeken om ervoor te zorgen dat
de auto juist geparkeerd staat zodat er zo min mogelijk onveilige verkeerssituaties ontstaan.
De wijkagent zal ook regelmatig langskomen om de verkeersveiligheid rondom de school in de gaten te
houden bij zowel de Willem de Clercqstraat als bij de Suze Robertsonlaan.
Met elkaar moeten wij de schoolomgeving veilig houden voor de kinderen en andere verkeersdeelnemers.
Wij vertrouwen op uw medewerking!
Agenda en prestaties .
vrijdag 7 februari:  rapport mee
week van 10 - 13 februari: rapportgesprekken
vrijdag 14 februari: alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
17 - 23 februari: voorjaarsvakantie
prestaties: Jolie van Driel heeft haar zwemdiploma A gehaald, heel goed gedaan!!
Jarig
Sila Kaya, Emily Niks, Hamza Kum, Esma Ince, Salicia Blomhof en Esin Esin vieren
in deze periode hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne
verjaardag toegewenst!

Gezond in je wijk

Gezond in je wijk start in April weer met een nieuw project voor vrouwen
die hun Nederlandse taal nog extra willen ontwikkelen. Het is een mooi
initiatief in samenwerking met onder andere Heracles, ROC en de
bibliotheek. Tijdens dit project wordt 13 weken lang met dezelfde groep
vrouwen de focus gelegd op taal en bewegen. Zelf voor opvang voor de
jongste kinderen kan worden gezorgd.
Wanneer: vanaf 2 april 1x per week (13x)
waar: voetbalvereniging ON
Bent of kent u iemand die hier interesse voor heeft? Geef dit dan door bij
directie of IB.

Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Jessica Spoler en vanuit Avedan (www.avedan.nl)
ben ik als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan basisschool De Wierde.
Wat kan ik voor u betekenen?
School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun tijd doorbrengen. Soms
doen zich problemen voor waar een kind thuis of op school last van heeft. Als
schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun en bied ik hulp aan kinderen en
hun ouders. Met elkaar zullen we zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en/of
problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.
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Daarnaast heb ik nauw contact met de intern begeleiders van de Wierde en zal ik
deelnemen aan het schoolondersteuningsteam.
Aan welke vragen en/of problemen kunt u denken?
● Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel?
● Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind.
● Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
● Heeft uw kind last van de scheiding?
● Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen?
● Is er sprake van pesten of gepest worden?
● Vragen rondom rouwverwerking.
● Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt?
Bereikbaarheid
U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt
waar u hulp bij nodig heeft of om een afspraak te plannen. Het kan ook zijn dat u via
de leerkracht of intern begeleider verwezen wordt. De gesprekken zijn vertrouwelijk, overleg met derden
gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind, deze vinden
doorgaans op school plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
Wilt u laagdrempelig met mij in contact komen? Hieronder ziet u een planning van de spreekuren, u ziet hier
wanneer ik aanwezig ben op de Wierde. Het spreekuur vindt op beide locaties plaats.
Data
3 februari 2020
10 februari 2020
2 maart 2020
9 maart 2020
6 april 2020
20 april 2020
11 mei 2020
18 mei 2020
8 juni 2020
15 juni 2020

Locatie
Suze Robertsonlaan
Willem de Clercqstraat
Suze Robertsonlaan
Willem de Clercqstraat
Suze Robertsonlaan
Willem de Clercqstraat
Suze Robertsonlaan
Willem de Clercqstraat
Suze Robertsonlaan
Willem de Clercqstraat

Tijd
14:00 tot 15:00 uur
14:00 tot 15:00 uur
14:00 tot 15:00 uur
14:00 tot 15:00 uur
14:00 tot 15:00 uur
14:00 tot 15:00 uur
14:00 tot 15:00 uur
14:00 tot 15:00 uur
14:00 tot 15:00 uur
14:00 tot 15:00 uur

Contactgegevens:
j.spoler@avedan.nl

06-10390449
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