
 

Donderdagkrant van De Wierde  nummer 11, week 22 en 21   2019-2020 
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2) 
Email   : dewierdeh@dewierde.nl en dewierded@dewierde.nl 
Week van 18 mei t/m 29 mei 
 De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl  
  
  B6-4ALL (basics for all)  
 

               
Alles is anders dan gewend. Zo ook B6-4ALL op school. We maken de komende tijd geen gebruik van 
bepaalde lessen die centraal staan. De verschillende  afspraken zullen vorm krijgen in de dagelijkse 
schoolsituaties. 
 
We zijn weer begonnen!  
 
Het is maandag 11 mei 08.15 uur. Normaal zijn de pleinen op dat tijdstip al wat 
volgelopen met kinderen die elkaar opzoeken. Nu zijn er nog geen leerlingen op 
het plein en zitten de leerkrachten wat gespannen te wachten op het begin van 
deze toch wel wat gekke schooldag. Niet veel later komen de eerste kinderen 
(zonder ouders) het plein op. Nog wat onwennig verzamelen ze zich op de 
aangegeven plek. Langzaam aan worden er al wat grapjes gemaakt en wordt er 
met elkaar gepraat en worden de gezichtjes wat meer ontspannen.  
Als de bel gaat gaan de groepen rustig om en om naar binnen en kan de schooldag 
beginnen. Er wordt begonnen met praten met elkaar. De dag begint nog wel wat 
afwachtend, maar al snel voelt het weer vertrouwd. We oefenen met elkaar de 
schoonmaakregels en eigenlijk willen veel kinderen dan ook wel weer aan de slag. Ondertussen zijn de 
kinderen die nog thuis werken al hard zelfstandig aan het werk.  
 
Na 2 schooldagen kijken we tevreden terug, al blijft het natuurlijk anders en wennen. Fijn om te zien dat 
kinderen en hun ouders de afspraken naleven en we er zo samen voor zorgen dat we ons aan de maatregelen 
houden!  
 
 
   Schoolreisje 
 
Helaas kunnen de schoolreisjes van dit schooljaar niet doorgaan. Als u hiervoor al had betaald dan kunt u de 
bankbetaling volgende week terug verwachten. Volgende week gaan we er mee bezig om al de 
bankbetalingen terug te storten. Als u contant heeft betaald dan krijgt u dit terug in een envelop. Hoe en 
wanneer u deze envelop terug krijgt hoort u nog van ons.  

Ook de bieb is weer open 
Lezen blijft ook in deze periode een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van uw kind. En natuurlijk is 
lezen in deze wat saaie periode waarin weinig kan vooral een leuke bezigheid voor jong en oud. Het was de 
laatste weken wellicht wat lastig om aan genoeg boeken te komen. Gelukkig is vanaf nu de bieb ook weer 
geopend.  Net zoals iedereen heeft de bieb zich ook te houden aan bepaalde maatregelen. In de bijlage van dit 
Parro bericht vindt u ook de nieuwsbrief van de bieb, waarin staat uitgelegd wat de verschillende 
mogelijkheden zijn.  De bieb is weer geopend: Maandag 13.00 - 17.00 uur Dinsdag 13.00 - 20.00 uur 
Woensdag 13.00 - 17.00 uur Donderdag 10.00 - 17.00 uur Vrijdag 13.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 13.00 
uur 
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Agenda en prestaties .  
Ook de schoolkalender die u aan het begin van het jaar hebt meegekregen is niet meer helemaal                 
kloppend door de Coronamaatregelen. Houdt u dus deze agenda dus goed in de gaten zodat u weet wat                  
er wel en niet gaat gebeuren in de komende periode!  
 
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei:  alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart 
maandag 1 juni:  2e Pinksterdag → alle leerlingen vrij 
dinsdag 2 juni: Alle leerlingen vrij i.v.m een studiedag 
 
 
Jarig  
Charlotte Tieman, Irem Bektas, Suemaya Ring, Shanti Buursink, Jill Nijen Twilhaar en 
Ranasu Deringöl  vieren in deze periode hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd en 
hopelijk kunnen jullie toch nog van jullie verjaardag genieten. 
 
Er zijn in de afgelopen weken  ook vele andere kinderen jarig geweest. Jullie natuurlijk 
ook nog van harte gefeliciteerd!!!  
 
 
   Thuisopdrachten in de Coronatijd 
  
De kinderen (en hun ouders) hebben de afgelopen weken absoluut niet stil gezeten! Er is  hard gewerkt aan 
allerlei verschillende thuiswerkopdrachten. Kinderen waren vooral bezig met taal, spelling, lezen  en rekenen, 
maar tussendoor was er gelukkig ook nog tijd voor creatieve opdrachten. Een aantal van deze mooie 
opdrachten: 
 

 
Gamze Polat (groep 8) maakte een eigen stripverhaal. 
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Sven Niks (groep 6) ontwierp zijn eigen naam in graffiti style.  
 

 
Alle kleutergroepen hebben vele werkjes gemaakt thuis. Dit werkje van Maud is daar een voorbeeld van.  
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