Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 16 en 17
week van 7 t/m 18 december

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 staat de afspraak ‘stop - loop - praat ‘ nog centraal. Na de kerstvakantie beginnen we
weer met een nieuwe afspraak.

Sinterklaas bezoek en surprises
Yes, het is Sinterklaas toch gelukt om langs te komen op De Wierde!! Vanmorgen werden de
kinderen op de hoofdlocatie blij verrast door de komst van de Sint en zijn Piet. ‘s Middags bracht hij
natuurlijk ook een bezoek aan de kinderen van de Nevenlocatie. Wat een blije kinderen allemaal!
De kinderen van groep 1 t/m 5 kregen gelukkig ook allemaal een cadeautje. Alle kinderen van groep
6 t/m 8 hadden dinsdag allemaal al een surprise meegenomen. Wat zien ze er gaaf uit zeg! Morgen
gaan ze deze uitpakken.. Wat zal er in zitten?
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De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl

Kerst op school
Helaas, alweer iets dat niet zo door kan gaan als we gewend zijn
of zouden willen. Ook het kerstfeest moet dit jaar helaas gevierd
worden zonder ouders en verzorgers. Maar we laten het
kerstfeest natuurlijk niet helemaal voorbij gaan!! Dit jaar gaan
we kerst in de eigen klas vieren.
Op vrijdag 18 december verwachten we de de kinderen in hun
mooiste kerstoutfit op school. We starten de dag dan gezellig
met een kerstontbijt in elke klas. Tussendoor maken we tijd om
alle kinderen te fotograferen in mooie kerstsfeer. Deze foto’s
delen we dan via Parro met u.
Na het ontbijt zullen we in de klas een kerstviering houden.
Daarna zullen we de dag gezellig samen afsluiten. Om 14.15 uur
kan dan de kerstvakantie beginnen.
De actie boodschappenmand zal dit jaar wel doorgaan! Hierover ontvangt u op 7 december een
brief via Parro. Op 8 december zullen dan de tasjes hiervoor worden uitgebeeld.
Gezond in je Wijk
In het nieuwe jaar start Avedan weer met een project ‘gezond in je wijk’. Dit is een project van 13
donderdagochtenden die gratis wordt verzorgd bij Oranje Nassau. Het is bedoeld voor vrouwen die
behoefte hebben aan gezelligheid, extra beweging en/of willen werken aan hun toekomst.
Er is een proefochtend op donderdag 21 januari. U kunt dat kijken en proberen of dit eventueel wat
voor u is. In het Parrobericht vindt u een bijlage met daarin extra informatie.
Agenda en Prestaties
Agenda:
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

Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Sherren Klifman, Emma Oude Nijhuis, Lennon ter Mors, Rina
Ohanisian, Tugrul Sönmezer en Giuliani Sahin.
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)
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