
 

Donderdagkrant van De Wierde  nummer 9, week 11 en 12   2019-2020 
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2) 
Email   : dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl 
Week van 9 - 20 maart  
 De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl  
  
  B6-4ALL (basics for all)  
 

               
In deze periode staat er geen nieuwe afspraak centraal. We merken dat een  de meeste basisafspraken al erg 
goed gaan! Ook van externen die in school komen kijken, ontvangen we complimenten over de rust binnen de 
school. Een mooi compliment voor de kinderen en ons als school.  
 
Open dag woensdag 11 maart  

 
Woensdag hebben wij een open dag zodat ouders met eventuele 
nieuwe leerlingen een kijkje kunnen komen nemen. Kent u nog 
iemand die op zoek is naar een school? Ze zijn van harte welkom 
tussen 9.00 - 12.00 uur op onze locaties!  
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   afscheid meneer Charlie  
  
Gisteren en eergisteren  heeft meneer Charlie zijn laatste gymlessen gegeven op De Wierde. Wij vinden het 
allemaal erg jammer, want we waren erg blij met meneer Charlie en zijn leuke gymlessen! Wij wensen hem 
veel geluk en gezondheid toe in zijn verdere toekomst en willen hem bij deze erg bedanken voor zijn inzet! 
Vanaf volgende week komt meneer Daan de gymlessen verzorgen voor alle groepen.  
 
 
 
 
 
 

 
       donderdagkrant van De Wierde te Almelo, schooljaar 2019-2020 

mailto:dewierded@dewierde.nl
http://www.dewierde.nl/


 

  Herinnering schoolreisje 
ter herinnering: 

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.  
 

Aanwezigheid schoolmaatschappelijk werk Jessica Spoler 

U kunt contact met haar 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 Locatie Tijd 
3 februari 2020 Suze Robertsonlaan 14:00 tot 15:00 uur  
10 februari 2020 Willem de Clercqstraat 14:00 tot 15:00 uur  
2 maart 2020 Suze Robertsonlaan 14:00 tot 15:00 uur  
9 maart 2020 Willem de Clercqstraat 14:00 tot 15:00 uur  
6 april 2020 Suze Robertsonlaan 14:00 tot 15:00 uur  
20 april 2020 Willem de Clercqstraat 14:00 tot 15:00 uur  
11 mei 2020 Suze Robertsonlaan 14:00 tot 15:00 uur  
18 mei 2020 Willem de Clercqstraat 14:00 tot 15:00 uur 
8 juni 2020 Suze Robertsonlaan 14:00 tot 15:00 uur 
15 juni 2020 Willem de Clercqstraat 14:00 tot 15:00 uur 
 

Coronavirus 
Op dit moment hoort u overal in het nieuws over het Coronavirus. Ook wij als school zijn hier mee bezig.  
In de bijlage op Parro vindt u een brief over het Coronavirus. In deze brief informeren wij u hoe wij hier als 
school mee omgaan.  

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  
dinsdag 7  april:  spreekuur  
woensdag 8  april: schoolvoetbal groep 7/8  
 
prestaties: Selahattin Eskitark en Maud Groothedde hebben hun zwemdiploma         
gehaald, knap hoor!! Veel zwemplezier gewenst.  
 
Jarig  
Rüya Deringöl en David Loekemeijer  vieren in deze periode hun verjaardag.  Van harte gefeliciteerd en een 
hele fijne verjaardag toegewenst! 
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