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B6-4ALL (basics for all)  

 
B6-4ALL biedt al enkele jaren een prettige  structuur 
en rust in de school. De kinderen hebben laten zien 
dat ze de afspraken goed kennen en door de jaren 
heen zijn er al vele leuke beloningen geweest.  
Ook dit jaar staat B6-4ALL weer bij ons centraal. Elke 
week oefenen we met de kinderen een andere 
afspraak.  
 
Deze 2 weken staan de volgende afspraak centraal: 

- We lopen rustig in de gang en hal. - We lopen achter elkaar aan de rechterkant van de trap. 
- Als de bel gaat, gaan we direct twee aan twee in de rij staan. 

 

Op de fiets naar school? 

Weer naar school! 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer  
10 cm gegroeid!  Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het 
jaar dat ze zelf op 
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u  
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  
Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag 
weer. Zo krijgen kinderen  controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe 
het werkt in het verkeer.  
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is 
een prima oefening. 
Vanaf eind groep 6 zullen de kinderen ook met de groep op de fiets naar uitjes gaan. Ervaring in het verkeer 
en technische vaardigheden zijn dan dus van belang.  
In dat kader volgen hier een aantal tips van de ANWB voor u,, om de veiligheid van onze kinderen te 
vergroten.  
 
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron 
van gevaar.  
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  
• Laat u niet afleiden, wees alert. 
 
 
 

Sportspektakel  

 
Elke maandagmiddag kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 van 14.30 – 16.00 uur gratis komen sporten en spelen 
in de IISPA, Windmolenbroek & Sporthal Schelfhorst. Aanmelden kan bij aankomst. 
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Level Up en Move it 

Level Up is een extra gymles waar het extra duwtje in de rug voor kinderen met faalangst, motorische 
achterstand en/of sociaal beperktheid wordt gegeven. Tijdens Level Up leren de kinderen de grondvormen 
van bewegen, krijgen ze zelfvertrouwen en bovenal staat FUN en PLEZIER voorop! 
Level Up is geschikt voor kinderen van groep 1 t/m 8. 
 
Naast Level Up wordt er dit jaar ook gestart met Move It. Move It richt zich op kinderen, die talentvol blijken 
in de reguliere lessen bewegingsonderwijs. Deze kinderen kunnen tijdens de lessen Move It uitgedaagd om 
hun vaardigheden nog verder ontwikkelingen. 
Voor meer informatie, zie bijlagen in het Parro bericht.  
 
 

Schoolfotograaf 

 
 
We zijn weer vrolijk gestart met de nieuwe groepen. Ook dit schooljaar willen we 
natuurlijk vastleggen voor in de fotoboeken voor later. De schoolfotograaf komt dus ook 
dit jaar weer foto’s maken. Op maandag 24 aug. op de hoofdlocatie en dinsdag 25 
augustus op de nevenlocatie. 
 
Helaas is het door Corona niet mogelijk om broertjes en zusjes samen op de foto te 
zetten.  

 
 

Agenda en Prestaties 

 
Agenda: 
ma 24 augustus → schoolfotograaf hoofdlocatie 
di 25 augustus → schoolfotograaf nevenlocatie  
week 3 → ontvangst informatie via Parro i.p.v. de informatieavond 
week 4 → online kennismakingsgesprekken  
 
Prestaties: 
Nog voor de vakantie heeft Sem Vredeveld zijn zwemdiploma A en Ala Jaily zijn zwemdiploma B 
gehaald. Hopelijk hebben jullie lekker kunnen zwemmen tijdens de warme vakantiedag!  
 

Jarigen 

 
In deze periode vieren de volgende 
kinderen hun verjaardag: Elif Kaplan, Cem 
Yayla, Bradley Hoekstra, Caithlyn Rhee, 
Berkay Sönmezer, Jazmin ten Voorde, 
Karlijn Munter, Serhat Eskitark, Bul Jaily, 
Alicia Nekkers, Emir Ilbas en Aysenaz 
Karakaya. 
 

 
Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2) 
Email   : directie@dewierde.nl  
De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl  

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


 
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een fijne dag:)  
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