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  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. Nu alle kinderen weer naar school gaan wordt er vooral aandacht besteed aan het lopen door 
de school en het meteen naar buiten gaan als je je jas en tas gepakt hebt.  
 
Pensioen meneer Tom 
 
Beste mensen. 
 
Aan alles komt een eind, zo ook aan mijn onderwijzers carrière als ‘meneer Tom’. 
Het idee om tegelijk met mijn echtgenote Emmy (eerder) met pensioen te gaan werd uiteindelijk een 
beslissing die we een tijdje geleden hebben genomen.  
Meer tijd om te genieten van onze nieuwe woning, onze kinderen en kleinkinderen. En meer vrije tijd om aan 
mijn muzikale hobby te besteden: concerten en festivals organiseren bij Podium Paco Plumtrek, popquizzen 
maken, mijn wekelijkse radioprogramma en mijn muziek collectie. 
Ik heb bijna 40 jaar les gegeven aan diverse basisscholen, middelbare scholen en ook volwassenen onderwijs. 
Maar mijn hart bleef tenslotte toch bij het onderwijzen van basisschoolkinderen. 
De combinatie van lesgeven, ict en stagebegeleiding bleek zo ideaal dat ik, vergeleken met alle andere 
scholen, het langst op de Wierde ben gebleven. 
Met plezier denk ik terug aan allerlei ‘buiten de klas’ activiteiten die we jaarlijks voor de kinderen van de school 
organiseren.  De vrolijke gezichten van de kinderen die je daarbij telkens tegenkomt onderstrepen het belang 
van dergelijke activiteiten. 
Graag had ik in de laatste schoolweek afscheid willen nemen van ouders en kinderen, maar vanwege de 
Corona maatregelen is dit niet verantwoord te organiseren. 
Ik wil daarom hierbij alle ouders bedanken en wens jullie en alle kinderen een gezonde en succesvolle 
toekomst toe. Voor de kinderen: doe goed je best en geloof in jezelf, dan komen je dromen uit! 
 
Meneer Tom Weel 
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  Juf Cindy komt ons team versterken 
 
Vanaf volgend jaar komt juf Cindy ons team op De Wierde versterken. Ze komt samen 
met juf Lydia in groep 8. Hieronder stelt ze zichzelf graag aan jullie voor: 

Hallo allemaal, 

 
Ik ben Cindy Weersink en sinds kort een trotse leerkracht van De Wierde. Hier ben ik heel erg blij mee! Graag neem 
ik even de tijd om mij via deze weg aan u voor te stellen. 
 
Ik ben getrouwd met Frank en samen hebben wij drie kinderen, twee jongens en een meisje. Wij wonen in 
Bergentheim op een boerderij met melkkoeien. Thuis loop ik graag op mijn paarse laarzen, blaas ik met de 
bladblazer in het rond, maai ik het gras en veeg gerust met de shovel het erf aan. Op moment van schrijven ben ik 
druk met de verfpot en kwast in de weer om de deuren te voorzien van een likje verf. 
 
Lesgeven zit in mijn bloed en "juffen" is dan ook mijn hobby. Tien jaren ben ik inmiddels 
werkzaam geweest binnen het SBO. Voorheen aan de Thorbeckelaan bij SBO De Rank 
en het afgelopen schooljaar aan de Winkelsteeg onder de noemer SBO De Welle. Het 
lesgeven vind ik nog steeds uitdagend en inspirerend. 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik de maandagen en donderdagen in groep 8 te 
vinden. Ik hoop dat ik komend schooljaar veel van jullie kinderen mag gaan leren en 
andersom. Ik heb er ontzettend veel zin in! Hopelijk tot ziens! 
  
Hartelijke groet, 
  
Cindy Weersink  
 

  Rapporten en oudergesprekken  
 
Op vrijdag 19 juni staat gepland dat alle leerlingen hun rapport meekrijgen. Het is in deze periode niet 
mogelijk om het rapport vorm te geven zoals u dat gewend bent. Toch willen we wel graag iets meegeven dat 
terugblikt op het afgelopen bijzondere halve jaar. Daarom krijgen de kinderen allemaal een aangepast blad in 
hun rapport. De kinderen vullen allemaal op school een eigen deel van hun rapport in. Hierin geven ze aan hoe 
zijn terugkijken op het werken tijdens deze corona crisis. Ook vult de leerkracht een kort stukje in over hoe hij 
of zij uw kind tijdens deze periode heeft ervaren.  
Deze terugblik krijgt een plekje in het standaard rapport en zal zo meegaan op 19 juni. In dit rapport staat ook 
een stukje voor u als ouder. Hierop kunt u invullen hoe u het thuiswerken met uw kind heeft ervaren. Op deze 
manier hebben we een rapport waarin alle betrokkenen kort hebben weergegeven hoe het werken in deze 
periode is geweest.  
 
Ook de oudergesprekken aan het einde van het schooljaar zullen helaas anders vorm gegeven moeten 
worden. We mogen nog steeds maar beperkt ouders ontvangen in de school. Wel vinden we het belangrijk om 
het schooljaar van uw kind samen af te sluiten. Daarom vinden de oudergesprekken online plaats via 
videobellen met MEET. Dit is het programma waarin de leerkrachten met de kinderen hebben gebeld de 
afgelopen weken. Van de groepsleerkrachten ontvangt u hierover meer informatie en een uitnodiging.  
In deze gesprekken worden geen resultaten besproken zoals u gewend bent.  
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  Kiss and ride  
 
 De eerste week zit erop. De kinderen vinden het fijn om elkaar weer te zien. We willen u 
als ouder vragen om niet te blijven staan op de stoep of oprit omdat dit overlast 
veroorzaakt. Wilt u zich houden aan de afspraak Kiss en Ride zone” 

  Tandartsbus  
 
Op onze school wordt er nog geregeld gebruik gemaakt van de tandartsbus. Op dit moment is het vanwege 
alle veiligheidsmaatregelen nog niet mogelijk om deze bussen te gebruiken. Ze hopen na de zomervakantie zo 
ver te zijn dat de bus weer in gebruik kan worden genomen binnen de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. 
Mocht uw kind in de tussenliggende periode toch klachten hebben,  dan kunt u bellen met het nummer van de 
praktijk:  0546 - 633288  
 
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 deze agenda dus goed in de gaten zodat u weet wat er                  
wel en niet gaat gebeuren in de komende periode!  
 
vrijdag 19  juni: aangepaste rapporten mee  
maandag 29  juni:  doordraaimiddag → kennismaking in de nieuwe groepen 
donderdag 2 juli: laatste schooldag → lln om 12 uur vrij 
vrijdag 3 juli: start zomervakantie!!   
 
Jarig  
 Mustafa Isik,Bekr Kum, Kean Voort en  Ceyla Ince vieren in deze periode hun 
verjaardag. Van harte gefeliciteerd en hopelijk kunnen jullie toch nog van jullie 
verjaardag genieten. 
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