
 

 Donderdagkrant De Wierde  
2020/2021 week: 4 en 5 
week van 7 t/m 18 september 
 

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: 

- Stop,loop, praat 
- We houden de chromebooks met 2 handen vast. 

 

Kennismakingsgesprekken 

 
In week 4 zullen in alle groepen online/telefonisch 
kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Elke groepsleerkracht 
neemt hierover contact met u op. Van de groepsleerkracht 
ontvangt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat. Dit kan dus 
per groep veranderen.  
In de kennismakingsgesprekken staat het kennismaken met u als 
ouder(s) en het samen bespreken van uw kind centraal. Op deze 
manier kunnen we er samen voor  zorgen dat het jaar fijn verloopt!  
 
 

Schoolinformatie 

 
Andere jaren had u in de eerste weken al een informatieavond op 

school gehad. Helaas kunnen dit soort avonden door Corona geen doorgang vinden. Daarom heeft u al een 
filmpje van B6-4ALL ontvangen in de 2e week. 
Morgen komt er per groep een informatieformulier op Parro te staan. Hierop staat belangrijke informatie voor 
de groep van uw kind(eren). We vragen u dan ook vriendelijk doch dringend om deze informatie door te lezen. 
In het kennismakingsgesprek kunt hier hier vragen over stellen mocht dit nodig zijn.  
 
 

IKC actief 

 
IKC actief is een naschoolse activiteit die wordt aangeboden door sportbedrijf Almelo. Door het jaar 
heen worden er verschillende kostenlose activiteiten aangeboden. In deze periode staat trefbal en 
sport spelen centraal. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen hier aan deelnemen. Nieuwsgierig 
geworden of wilt u uw kind opgeven? Kijkt in in de bijlage van dit Parro bericht.  
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Agenda en Prestaties 

 
Agenda: 
week 4 → online kennismakingsgesprekken  
30 september → start kinderboekenweek ‘en toen…’ 
 
 
 
Prestaties: 
Tyler Wijngaarden vond 2 zwemdiploma’s nog niet genoeg en is dapper doorgegaan voor zijn 
zwemdiploma C.  Hij heeft ook dat diploma nu gehaald, knap hoor!  
 

Jarigen 

 
In deze periode vieren de volgende 
kinderen hun verjaardag: Aleyna Ince, 
Sanne Rotman, Jelte Vastert, Alicia 
Westerink, Azra Aydemir, Gian-Noah 
Pattipeilohy en Emilia Lasouska 
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! 
Hopelijk hebben jullie een fijne dag:)  

 
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/

