
 

 Donderdagkrant De Wierde  
2020/2021 week: 14 en 15 
week van 23 november t/m 4 december  
 

 
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 afspraken centraal: 
- Stop - loop - praat 

 

 
Het is gelukt! De Sint is ondanks alles toch fijn aangekomen in ons land 
afgelopen zaterdag. Gelukkig kan het Sinterklaasfeest (enigszins) 
aangepast toch nog doorgaan. De Sint heeft ons laten weten dat we ook 
op De Wierde ons Sinterklaasfeest kunnen vieren. Helaas kan een groot 
onthaal op het plein en in de hal niet doorgaan op 4 december. Toch 
gaat de Sint proberen om ons die week een bezoekje te komen brengen!  
In de groepen 6, 7 en 8 gaat het lootjes trekken gewoon zoals andere 
jaren. We vragen ouders wel om gericht te gaan winkelen, zodat we ons 
aan de richtlijnen van het RIVM houden en niet onnodig veel winkels 
bezoeken.  
 
 

 
Drama is een prachtig vak waarin de kinderen zich door middel van toneel en uitspelen  zich eens op 
een andere manier kunnen uiten. Waarbij andere talenten naar boven komen en kinderen hun 
fantasie kwijt kunnen.  
Vanaf morgen krijgen de groepen 6 t/m 8 elke vrijdag dramalessen. Deze lessen worden verzorgd 
daar een stagiaire van de opleiding dramatherapie. Het gaat om Mare Zimmermann uit Almelo. We 
vinden het erg leuk dat ze dit bij ons komt doen en we wensen haar en de kinderen dan ook veel 
plezier met deze dramalessen.   
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Wat doen we de laatste tijd toch veel leuke dingen! Zo is op de nevenlocatie iemand langs geweest 
om ons kennis te laten maken met Robotica. Verschillende robots en programma's om zelf wat te 
programmeren. De kinderen (en juffen) waren erg enthousiast!  

 
 
 
 
 

Agenda: 
vrijdag 4 december → leerlingen 12.oo uur vrij  
vrijdag 18 december → Kerstviering in de klassen + start kerstvakantie  
maandag 21 december t/m vrijdag 1  januari → kerstvakantie 
maandag 4 januari → leerlingen vrij i.v.m. studiedag  
 

 
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:  
Tijn Peeters, Juliano Rodriquez Baute, Sven Niks, Jim Bloem, Noa 
Bouma en Jay-Laila Heijt.  
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een 
fijne dag:)  
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