
 

 Donderdagkrant De Wierde  
2020/2021 schoolweek: 20  en 21  
week van 18  t/m 20 januari  
 

 
De kerstvakantie zit er alweer even op. Bijzonder om het nieuwe jaar op afstand te beginnen.  Wat is 
het dan ontzettend mooi om te zien hoe we dit samen fantastisch oppakken.  
We waren gelukkig al voorbereid op een nieuwe periode van thuiswerken. We merken dat het heeft 
geholpen dat we vooraf al flyers met u hadden gedeeld en dit bij de oudergesprekken al hadden 
besproken. In de bovenbouw hadden de kinderen het online werken ook al geoefend. Deze dingen 
resulteren erin dat we een mooie start met het thuiswerken hebben kunnen maken!  
In de onderbouw zien we door middel van foto’s dat de kinderen goed bezig zijn. De kinderen van 
de bovenbouw zijn elke dag keurig online aan het werk! Mooi om te zien hoe we dit samen, de 
school, de kinderen en u als ouder,  oppakken en er het beste van maken. Daar mogen we trots op 
zijn met elkaar!  
We zullen de komende dagen moeten afwachten of de scholen eerder open kunnen. We blijven u 
uiteraard op de hoogte houden via Parro. Ook kunt u altijd met vragen en opmerkingen terecht bij 
onze leerkrachten.  
 
 

 
Na 35 jaar in het onderwijs gaat juf Gerda nu met een welverdiend pensioen. Op woensdag 17 
februari is het haar laatste werkdag op school. Ze neemt dan na 28 jaar afscheid van De Wierde.  
In de 28 jaar dat ze werkzaam is geweest op De Wierde heeft ze zich volledig ingezet. Als leerkracht 
van vooral groep 3 heeft ze in al die jaren vele kinderen leren lezen en schrijven. Maar ook alle 
andere vakken kregen van haar de volle aandacht.  
Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten, kennen we Gerda als een zeer 
betrokken collega. Zo heeft ze bijvoorbeeld jaren meegedraaid in de MR 
namens het personeel. We willen Gerda dan ook van harte bedanken voor 
haar fantastische inzet!  
 
Gerda zou het erg fijn vinden als ze haar tijd in het onderwijs nog af kan 
sluiten in een klas vol kinderen. Het is helaas nog afwachten hoe dit zal 
verlopen i.v.m. de huidige lockdown. We denken nog na over een passend 
afscheid binnen de dan geldende maatregelen. U ontvangt hier nog nadere 
informatie over als er meer bekend is.  
 
 

Agenda: 
In de jaarkalender staan in januari en februari enkele data gepland met onder andere het meegeven van de 
rapporten en de oudergesprekken. We gaan kijken in hoeverre we deze data allemaal kunnen aanhouden en 
hoe we dit gaan organiseren. 
We houden u hiervan op de hoogte.  
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In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:  
Kick Willemsen, James de Lima, Siem Rewinkel, Gloria Jurrien, 
Eliano Pattipeilohy, Mina Yasarikol, Lucky Xu, Pelin Keser, Sila 
Kaya, Emily Niks en Hamza Kum  
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een 
fijne dag:)  
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