
 

 Donderdagkrant De Wierde  
2020/2021 week: 6 en 7 
week van 21  september t/m 2 oktober  
 

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 houden de toilet (en andere lokalen) netjes. 
- Als het pauze is staat juf bij de deur, pak je je jas en ga je meteen naar buiten.  

 

Ouderbijdrage (herinnering) 

 
Zoals u in de brief op Parro hebt kunnen lezen organiseert de ouderraad door het jaar heen verschillende 
activiteiten voor de kinderen (bv. Sinterklaas, Kerst, sponsorloop enz.) 
Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden, waarvoor wij aan de ouders en verzorgers een ouderbijdrage 
vragen. Deze bijdrage bedraagt € 20,00 per kind per schooljaar. Start uw kind na 1 januari 2021, dan bedraagt 
de ouderbijdrage € 10,00 per kind per schooljaar. 

Wij willen u vragen deze ouderbijdrage voor 1 oktober a.s. over te maken op IBAN NL.72.INGB.000.092.6529 
t.n.v. Ouderraad de Wierde en met vermelding van de naam en de groep van uw kind. 
 
Graag zoveel mogelijk via de bank betalen.  
 

Afscheid OR leden  

 
Ook de ouderraad kan niet fysiek met elkaar vergaderen. De OR-vergaderingen  zullen dan ook via Meet 
worden gehouden. Helaas nemen we afscheid van Tamara Keizer (moeder van Hessel en Kick Willemsen) en 
van Tamara Runhaar (moeder van Nero en Storm Runhaar). Tamara & Tamara hebben heel wat jaren allerlei 
leuke en gezellige activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. Juf Martina heeft daarom beide dames in het 
welverdiende zonnetje gezet. Tamara & Tamara nogmaals hartelijk dank voor jullie enorme inzet de 
afgelopen jaren voor de leerlingen en leerkrachten van de Wierde! 
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Een verkeersveilige schoolomgeving. Hoe draag jij bij? 

 
Via de Donderdagkrant hebben wij het al eens gehad over de verkeersveiligheid rondom de scholen. 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is nu  een campagne gestart over verkeersveiligheid rondom de 
scholen.  Laten we er samen voor zorgen dat de schoolomgeving veilig is voor onze kinder. 
Onderstaand de flyer van VVN: 
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Schaken  

 
Het nieuwe schaakseizoen bij de schaakvereniging Almelo is weer begonnen. De jeugd schaakt op 
vrijdagavond tussen 18.15 uur en 19.30 uur in wijkcentrum De Schelf op de Schelfhorst in Almelo. Eerst is er 
les en daarna wordt een interne competitie gespeeld. Daarnaast worden er regelmatig leuke 
schaakactiviteiten georganiseerd en is het mogelijk om ook aan toernooien, kampioenschappen en externe 
competities deel te nemen. Op vrijdag 23 oktober starten we met de nieuwe groepen de lessen op 
verschillende niveaus. Wil je eens een kijkje nemen, dan ben je van harte welkom voor een aantal proeflessen. 
Voor meer informatie over het jeugdschaken kunt je terecht bij: 
Wouter Rozendaal (jeugdleider@schaakverenigingalmelo.nl / 06-26518693) 
of Daniel Rameaux (d.rameaux@outlook.com / 0546-827742) 
 

Agenda en Prestaties 

 
Agenda: 
5 oktober → studiedag team, alle leerlingen vrij.  
6/7 oktober → opening Kinderboekenweek  
12 t/m 16 oktober → herfstvakantie  
 
Prestaties: 
Jolie van Driel en Jelte Vastert hebben hun zwemdiploma B gehaald, wat goed gedaan zeg! Veel zwemplezier 
gewenst.  
Jackie van Driel, Sherren Klifman, Melanie Kiewiet  en Ceyla Ince hebben hun strikdiploma gehaald, knap zeg!  
 

Jarigen 

 
In deze periode vieren de volgende 
kinderen hun verjaardag: Elif Camdeviren, 
Zahide Suvari, Ella Ravenhorst, Kadir 
Çete, Ryan Grimm, Dilay Gorgülü, Jeftha 
Haumahu en Melike Nur Yilmaz 
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! 
Hopelijk hebben jullie een fijne dag:)  
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