Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 week: 10 en 11
week van 26 oktober t/m 6 november

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.
We besteden 4 weken aandacht aan 1 afspraak.

De komende weken staan de volgende afspraak centraal:
- Als de bel gaat, stop je met spelen en breng je alle spelmaterialen meteen naar de bak.

Nationaal schoolontbijt
‘s Ochtends nog net de wekker een keer snoozen? Haasten om iedereen op tijd
aangekleed te krijgen? Net wat tijd te kort in de ochtend voor een ontbijt? Hele
herkenbare dingen in de ochtend voor velen. Toch is het ontbijt het belangrijkste
eetmoment van de dag! Daarom wordt jaarlijks het nationaal schoolontbijt
georganiseerd om aandacht te besteden aan het belang hiervan.
Dit jaar doen wij als school voor het eerst mee met het nationale schoolontbijt. Op
donderdag 5 november gaan alle klassen samen ontbijten op school. Deze dag hoeven
de kinderen dus thuis niet te ontbijten.
Als school ontvangen wij voor elke groep een uitgebreid en gevarieerd ontbijt pakket
dat is samengesteld volgens de schijf van 5. Naast het leren over een gezond ontbijt is
het natuurlijk ook erg gezellig om met de hele klas te ontbijten.
Op de site www.schoolontbijt.nl kunt u alle informatie over dit landelijke initiatief
vinden.

Zwangerschapsverlof Juf Sara
Op maandag 2 november is juf Sara voorlopig voor het laatst op school. Daarna
zal ze gaan genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof. We wensen
haar een fijn verlof en alle gezondheid toe!
Juf Jadien zal haar komen vervangen in groep 6 op de maandag en vrijdag. Ook
zal zij de handvaardigheidlessen op de nevenlocatie overnemen. In de
volgende Donderdagkrant zal ze zich aan jullie voorstellen.
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Kinderboekenweek

De afgelopen weken hebben we allemaal heel fanatiek aan de thema’s gewerkt. De kinderen waren
erg enthousiast. Op Parro heeft u van de groep(en) van uw kind(eren) al leuke dingen voorbij zien
komen. Hierboven een korte impressie van de verschillende groepen. Op Parro staan ook de
prijswinnaars en de verhalen en tekeningen waarmee ze gewonnen hebben.
We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek!
Agenda en Prestaties
Agenda:
5 november → Nationaal schoolontbijt
11 november → Streetwise op school
17 november → spreekuur
prestaties:
Jackie van Driel heeft haar zwemdiploma A gehaald. Varoujan Kirakous en Mustafa Isik hebben hun
zwemdiploma B gehaald, wat knap van jullie! Veel plezier met zwemmen.
Thijs Aalders en Fayen Langeveld hebben hun strikdiploma gehaald, goed gedaan hoor!

Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun
verjaardag: Michelle Rotman, Lars Brunnekreef en
Fayen Langeveld.
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk
hebben jullie een fijne dag:)
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