
 

 Donderdagkrant De Wierde  
2020/2021 schoolweek: kerstvakantie en 18  
weken van 21 december t/m 10  januari  
 

 
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.  
 
 
 

Op dit moment worden er geen lessen over B6-4ALL gegeven. Na de lockdown pakken we deze draad 
weer op.  
 
 

 
Ook dit jaar is er weer fanatiek meegedaan aan de actie 
boodschappenmand! Gisteren heeft de voedselbank op 
beide locaties dozen vol op kunnen halen. Fijn dat we 
dit samen voor elkaar hebben kunnen krijgen. Namens 
de voedselbank hartelijke dank!  
  
 
 

 
Noodgedwongen zijn de laatste 3 dagen van het schooljaar verplicht om thuis te werken. In het 
voorjaar hadden we al gezien dat we dit samen konden. We wisten dat we hier  op waren 
voorbereid, maar wat zijn we trots op hoe goed dit gaat!!  
Morgen wordt de dag niet al te vol gepland, zodat we kunnen beginnen aan de vakantie. Op 
dinsdag 5 januari pakken we het thuisonderwijs dan weer op.  
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Helaas konden we al geen groots gezamenlijk kerstfeest vieren. Toen kwam er ook nog roet in het 
eten van de kerstviering die morgen in de klassen plaats zou vinden. Gelukkig is het nog gelukt om 
zo te schakelen dat we dinsdag nog een kerstviering in de klassen hebben kunnen houden. Op deze 
manier konden we er samen toch nog een fijne laatste fysieke schooldag van maken! Voor de 
kinderen en leerkrachten was dit erg fijn en gezellig.  
De ouderraad had voor heerlijke knabbelboxen gezorgd. Na de kerstviering konden we zo samen 
lekker eten. We willen de ouderraad daar erg voor bedanken!  
 

 
 

 
De bieb is in deze periode ook gesloten. Toch hebben ze mogelijkheden gecreëerd om boeken aan 
te blijven bieden. U kunt op 3 manieren gebruik maken van de bieb: 

Leen fysieke boeken bij de bibliotheek 
Reserveer je boeken op http://www.bibliotheekalmelo.nl . Boeken die nu in de kast staan worden 
voor je klaar gezet en kunnen opgehaald worden. Afhalen kan van maandag t/m zaterdag van 11 - 
13 uur. Op eerste en tweede kerstdag en oudejaarsdag is de bibliotheek gesloten. 

De leenperiode is lang, tot na de lockdown.  

Lees gratis e-books en luisterboeken 
Download de app 'Online Bibliotheek', log in met het lenersnummer, en lees boeken op telefoon of 
tablet. Voor kinderen tot 18 jaar is dit gratis. 

Nog geen lid? Word lid op https://www.bibliotheekalmelo.nl/lid-worden/tot-18-jaar 

Laat je voorlezen 
Vele voorleesfilmpjes zijn verzameld op http://www.jeugdbibliotheek.nl . Gratis voor kinderen tot 
18 jaar. Inloggen kan met het nummer op de bibliotheekpas. 
https://www.bibliotheekalmelo.nl/lid-worden/tot-18-jaar 

Bij inlogproblemen, neem contact op met pdehaan@bibliotheekalmelo.nl 
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Het afgelopen jaar was in vele opzichten een bewogen en bijzonder jaar. Een jaar waarin veel anders 
ging dan anders en er helaas vele dingen ook niet door konden gaan. Een jaar waarin we u als ouder 
al een hele tijd weinig/niet fysiek hebben kunnen zien. Maar ook een jaar waarin het extra duidelijk 
werd dat we samen het sterkste staan! We zijn trots op onze kinderen, ouders en al het personeel.  
Wij danken u dan ook hartelijk voor alle medewerking het afgelopen jaar!  
Van ons uit hele fijne feestdagen gewenst en een fijn, maar vooral gezond nieuw jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda: 
maandag 21 december t/m vrijdag 1  januari → kerstvakantie 
maandag 4 januari → leerlingen vrij i.v.m. studiedag  
dinsdag 5 januari → verder met thuisonderwijs  
 
 

 
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:  
Hira Ölmez, Tess Nijen Twilhaar, Nilda Ugur, Sarp Evin, Sako 
Ohanisian en Antos Sekalski  
 
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een 
fijne dag:)  

 
 

voor kinderen: 
IKC-Actief → Wordt verplaatst naar Maart. In maart zullen dezelfde activiteiten weer worden aangeboden. 
Tegen die tijd ontvangt u hier de benodigde informatie over.  
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