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Week van 10 - 21 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 aandacht aan de afspraak:
“We lopen rustig in de hal of gang”
Op de nevenlocatie is er ook weer even extra aandacht voor de afspraak:
“We lopen achter elkaar aan de rechterkant van de trap”.
Deze ‘basisafspraken’ gaan na 3 jaar B6-4ALL echt al super goed! We zijn trots op alle kinderen.
Scoor een boek
Dit jaar doen wij al voor het 3e jaar mee aan het leesproject ‘scoor een boek’. Dit project voor groep 5 en 6
wordt door de bibliotheek en Heracles begeleid. De kinderen lezen boeken op school en kunnen voor elk
gelezen boeken een sticker in het voetbalveld plakken. Samen maken ze ook een opstelling met boeken die de
klas leuk vindt. Donderdag 6 februari is de aftrap geweest door middel van een filmpje met Heracles spelers. In
maart klinkt het rustsignaal en aan het einde wordt er gezamenlijk afgesloten in het Heracles stadion.
Ook thuis kunt u meedoen met scoor een boek. Kinderen kunnen zich opgeven voor de thuis editie. Jullie
kunnen dan samen lezen, stickers plakken en daar zelf 2 kaarten voor Heracles mee winnen.
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Nieuw pleinplan op de hoofdlocatie
Er wordt de hele dag hard gewerkt door de kinderen in de verschillende groepen! Even pauze tussendoor en
lekker bewegen is dan ook van groot belang. Op de hoofdlocatie worden er in de pauze wisselende spellen,
sporten en activiteiten aangeboden. In deze periode kunnen de kinderen onder anders Twister, badminton en
knotshockey spelen. Ook op de nevenlocatie is knotshockey populair en wordt er heerlijk gespeelt. Nu nog
hopen dat het voorjaarszonnetje snel gaat doorbreken tijdens de pauzes.

Open dag De Wierde
Op woensdag 11 maart is er een open dag op De Wierde. Ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen kunnen
dan een kijkje komen nemen bij ons op school. Ze zullen dan worden rondgeleid op één van de locaties.
Deze open dag is van 9.00 - 12.00 uur.
Agenda en prestaties .
woensdag 11 maart: open dag De Wierde
donderdag 12 maart:  groep 6,7 en 8 gaan schaatsen in Enschede.
woensdag 25 maart: schoolvoetbal groep 5/6
woensdag 8 april: schoolvoetbal groep 7/8
prestaties:
Jarig
Sara Vastert, Tygo Niks, Nick van der Meulen en Dyanairo Heijt vieren in deze periode hun
verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst!
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