
 

 Donderdagkrant De Wierde  
2020/2021 week: 8 en 9 
week van 5  t/m 22 oktober (incl. herfstvakantie)  
 

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. Vanaf de herfstvakantie zullen de 
gedragslessen niet meer elke week plaatsvinden. 
Elke 4 weken staat er dan 1 afspraak centraal.  

 
 
De komende weken staan de volgende afspraak centraal: 

- Met zijn allen in een hal of zaal, dan luisteren en kijken we allemaal.  
- Als de bel gaat, stop je met spelen en breng je alle spelmaterialen meteen naar de bak.  

 

Kinderboekenweek  

 
Gisteren is de landelijke Kinderboekenweek (KBW) van start 
gegaan. Dit keer is het thema ‘en toen?’.  
Op De Wierde hebben wij dit dinsdag (WN) en woensdag 
(WH) op een leuke manier geopend. We zullen de komende 2 
weken werken rondom dit thema. In elke groep staat een tijd 
uit de geschiedenis centraal zoals de riddertijd, 

middeleeuwen, of de verschillende oorlogen. Super interessant om mee aan de slag te gaan dus. 
 
Natuurlijk staan in de kinderboekenweek vooral de boeken centraal. We hebben ook dit jaar weer een 
voorleeswedstrijd, een prijs voor de beste schrijvers (gouden griffel) en voor de beste tekenaars (gouden 
penseel).  
Ook de bieb besteedt extra aandacht aan dit thema. Een mooi moment om eens (extra) met uw kind naar de 
bieb te gaan!  
 
Op Parro houden wij u op de hoogte van alle leuke activiteiten rondom de Kinderboekenweek.  
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Roken rondom de school.  

 
Er hangen bij beide locaties borden met de tekst ;"op weg naar een rookvrije generatie"zou u ons als ouders 
en verzorgers mee willen helpen door ook niet bij de school te roken. Het 
zou fijn zijn dat we samen het goede voorbeeld kunnen zijn voor onze 
kinderen. 
 
 
 

Korfbal 

 
Deze toppers van groep 8 hebben de afgelopen 2 weken 
gestreden op het korfbalveld voor De Wierde. De eerste ronde 
ging het super en wonnen ze alles. Door naar de volgende ronde 
dus! Deze ronde was vorige week woensdag. Ook hier deden ze 
het heel goed en sportief, maar was het niet genoeg voor de 
winst. Ze wisten nog 1 wedstrijd te winnen, maar dat was niet 
genoeg om door te gaan. Goed gedaan hoor allen!  
 
 

 

Agenda en Prestaties 

 
Agenda: 
5 oktober → studiedag team, alle leerlingen vrij 
12 t/m 16 oktober → herfstvakantie  
20/21 oktober → sluiting Kinderboekenweek 
 
prestaties: 
Varoujan uit groep 5 heeft zijn zwemdiploma B gehaald! Goed gedaan en veel zwemplezier.  
 

Jarigen 

 
In deze periode vieren de volgende 
kinderen hun verjaardag: Ikra Kaplan, 
Sümeyye Kaplan, Yelkan Akarsu, Nikki 
Dooren, Maud Groothedde, Jackie van 
Driel, Eli Haumahu en Sem vredeveld. 
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! 
Hopelijk hebben jullie een fijne dag:)  
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