
 

Donderdagkrant van De Wierde  nummer 14, week 27   2019-2020 
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2) 
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Week van 29 juni t/m 3 juli  
 De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl  
  
  B6-4ALL (basics for all)  
 

               
Met B6-4ALL blikken we terug op weer een geslaagd jaar. We merken dat alle kinderen steeds meer gewend 
raken aan onze vaste, schoolbrede afspraken. Dit zorgt voor rust en een fijne sfeer op beide locaties. Ondanks 
de gemiste periode zijn er dit jaar vele beloningen verdiend en zijn er dus veel leuke dingen gedaan door de 
verschillende klassen. Van cupcakes en pizza’s bakken tot pyjamafeestjes in de klas.  

 
 
Afscheid ouderraadsleden 
 
De afgelopen jaren zijn er binnen onze ouderraad twee Tamara’s fanatiek bezig geweest, maar zowel Tamara 
Runhaar als Tamara Keizer hebben aangegeven er na dit schooljaar mee te stoppen. Beide kijken terug op een 
fijne periode waarin ze leuke dingen hebben meegemaakt.  
Bij deze willen we Tamara en Tamara heel hartelijk bedanken voor hun goede inzet de afgelopen jaren!  
 

  Wisselmiddag 
 
Maandag 29 juni start de laatste schoolweek voor de vakantie. Op deze maandag starten alle kinderen 
gewoon in hun eigen klassen. Na de middagpauze gaan alle kinderen naar hun nieuwe groep voor volgend 
jaar. Daar maken ze kennis met hun nieuwe leerkrachten, hun nieuwe lokaal en misschien zelf wel een nieuwe 
locatie.  
Voor 3 groepen heeft dit nog wat extra aandacht nodig: 
groep 2A (nevenlocatie) → Deze kinderen worden tussen de middag naar de hoofdlocatie gebracht. Om 14.15 
uur worden ze dus aan de hoofdlocatie opgehaald door ouder(s). 
groep 5 → Deze kinderen worden tussen de middag naar de nevenlocatie gebracht. Om 14.15 uur worden ze 
dus aan de nevenlocatie opgehaald door ouder(s).  
groep 8 → Deze kinderen gaan om 12.00 uur naar huis en zijn ‘s middags dus niet op school

.  
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  Luizencontrole  
 
Er is weer een luizencontrole geweest op school. Wilt u uw eigen kind ook zelf blijven controleren!?  
Na de zomervakantie zal er weer een controle op school zijn.  

 Meesters en juffendag 
Donderdag 2 juli vieren alle juffen en meesters op de laatste schooldag meesters en juffendag. Op deze dag 
sluiten alle groepen op een gezellige manier samen het schooljaar af. In elke groep worden er samen leuke 
activiteiten gedaan.  

Informatieavond en startactiviteit 
U bent van ons gewend dat er in het begin van het nieuwe schooljaar een aantal gezamenlijke activiteiten zijn. 
Zo starten we altijd met een startactiviteit en is er in de 2e week een informatieavond. Omdat het vanwege de 
Corona nog onzeker is wat er tegen die tijd wel of niet mag hebben wij daarin zelf als school al een besluit 
genomen. De jaarlijkse startactiviteit vindt dit jaar niet plaats. De informatieavond zal op een digitale manier 
vorm krijgen. 

Agenda en prestaties .  
maandag 29  juni:  wisselmiddag → kennismaking in de nieuwe groepen 
donderdag 2 juli: laatste schooldag → lln om 12 uur vrij 
vrijdag 3 juli: start zomervakantie!!   
 
Jarig  
 Rick Vredeveld, Thijs Aalders, Sylvie de Voer en Danny Grijzen vieren in deze periode 
hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst! 
 
Ook in de vakantie hebben we heel wat  jarigen: 
Naomi van Reijswoud, Benthe Mulder, Cato Tieman, Sem Schipper, Furkan Aydin, 
Jessica Jezdzewska, Yusuf Cetin, Diana Jurrien, Esmanur koç,Tyler Wijngaarden, Akay 
Durakli, Mirac Ölmez, Sirac Demirkan, Sem Ekkel, Tatiana Mitelstet, Elaysa ter Meer, 
Mertcan Soylu, Emany Alic, Jasmina Alic, Tamara Nijland, Leora Baris, Selahattin 
Eskitark, Ceylin Denizhan, Rosella de Voer en Storm Runhaar. 
Ook voor jullie natuurlijk alvast van harte gefeliciteerd en veel plezier met je 
verjaardag!  
 
 Afscheid groep 8 

 
Aan het einde van het schooljaar nemen we natuurlijk ook weer afscheid van een 
groep kinderen die de school gaan verlaten. Dit jaar was een musical helaas niet 
mogelijk, maar de afscheidsavond wordt op een andere leuke manier ingevuld, 
zodat kinderen en ouders toch nog afscheid van elkaar kunnen nemen. Op 
woensdagavond 1 juli is er een gezellige afscheidsavond voor groep 8 en hun 
ouders. Na de zomervakantie zetten ze allen hun eigen weg voort op een passende 
plek. We wensen Erva, Furkan, Salicia, Kirsten, Kardelen, Umut, Jessica, Nikola, 
Diana, Kerim, Tatiana, Kayla, Luca, Bregt, Gamze, Suemaya, Sem en Eray veel 
gelukkig en wijsheid in hun verdere toekomst !! Kom nog weer eens langs op De 
Wierde.   
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 Laatste Donderdagkrant 
 
Volgende week donderdag is het alweer de laatste schooldag van het schooljaar 2019/2020. Waarschijnlijk 1 
van de meest bijzondere schooljaren ooit. Noodgedwongen heeft een deel van dit schooljaar thuis 
plaatsgevonden. Op korte termijn moest de schoolsituatie verplaatst worden naar thuis, een hele aanpassing 
voor iedereen. Samen hebben we er het beste van gemaakt en de draad weer redelijk opgepakt. We zijn dan 
ook erg trots op onze leerlingen, ouders en leerkrachten!! 
Iedereen is nu wel even aan ontspanning toe. We wensen iedereen bij deze dan ook een fijne zomervakantie 
en we zien elkaar weer op maandag 17 augustus. 
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