
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 34  en 35
van 3 t/m 28 mei

B6-4ALL

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.
Door de maatregelen op school heeft ook dit een
tijdje stil gezeten. Langzaam aan willen we dit
weer gaan oppakken. De focus zal in het begin
komen te liggen op het weer ‘samen spelen’.  De

leerlingen zijn al weken gewend om alleen met hun eigen groep buiten te spelen. Voor hun sociale
ontwikkeling is het ook van belang om met andere kinderen in aanraking te komen. Het samen delen van het
plein en de spullen is hierbij een mooi voorbeeld. Met b6-4all zal de focus de komende tijd hier dus op liggen.

Zelftest

Sinds kort zijn er zelftests te koop en krijgt elk personeelslid hier een doos van. We krijgen af en toe
de vraag binnen of deze test ook gebruikt mag worden om een kind te testen als hij of zij een
verkoudheid of andere milde klachten heeft. De uitslag van deze  zelftest kunnen wij als school
helaas niet accepteren. Zelftest zijn bedoeld om preventief te testen, bijvoorbeeld als je op bezoek
wil bij een persoon met een zwakke gezondheid. Je kunt dan de zelftest afnemen om te controleren
of je ongemerkt het virus bij je draagt. Deze testen zijn minder betrouwbaar.
Als uw kind klachten heeft of  als er getest moet worden i.v.m. bron- en contactonderzoek
(bijvoorbeeld als de klas in quarantaine moet) moet er altijd getest worden via de GGD of via een
commerciële aanbieder van een sneltest, die de resultaten uitwisselt met de GGD. Dit geldt ook
voor alle teamleden.

Schoolreisje herinnering
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Groep 1/2 → Het land van Jan Klaassen kosten: € 27,- per kind
groep 3 en 4 → Dierentuin Wildlands kosten: € 30,- per kind
groep 5,6 en 7 → Attractiepark Hellendoorn kosten: € 30,- per kind
Bij de kosten zit de entree, het vervoer en een lunch.

Wij vragen u dit jaar op gepast te betalen. Dit om het eventuele retourneren van het geld (als het
toch niet door kan gaan) makkelijker te laten verlopen.
Betaling graag gepast in een gesloten envelop per kind in te leveren bij de leerkracht van de groep.

Sponsorloop

Al jaren lang houden wij op de donderdag voor Pinksteren een
sponsorloop op De Wierde. Zo hebben we al meerdere goede
doelen kunnen helpen. We zamelden onder andere geld in voor
een weeshuis in Oeganda, voor Kwetsbare kinderen in India en
voor een school in Tanzania. Ook dit jaar houden we weer een
(aangepaste) sponsorloop. Dit keer hebben we gekozen voor
een goed doel in onze eigen buurt. Op donderdag 20 mei gaan
alle groepen lopen voor  Stadsboerderij Beeklust.

De sponsorloop zal dit jaar plaatsvinden op het eigen schoolplein. Meneer Daan zal een mooi
parcours klaarzetten hiervoor. Helaas is het niet mogelijk dat hier publiek bij aanwezig is.

Deze week krijgen alle kinderen een sponsorbrief mee. Op deze brief kunnen de kinderen sponsoren
verzamelen. Na de sponsorloop kan dit geld verzamelt worden en brengen de kleuters een hopelijk
mooie cheque naar de stadsboerderij.

Agenda en Prestaties

Agenda:
3 t/m 14 mei → meivakantie
24 mei → 2e Pinksterdag, lln vrij
25 mei → studiedag team, lln vrij

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag: Kuba
Wozniak, Samir Zilic,
Jevan Zakpa, Arda Aydemir, Vigo Oosting, Elisa Pham, Ayman
Elmahi, Charlotte Tieman, Irem Bektas, Shanti Buursink, Jill Nijen
Twilhaar en Ranasu Deringöl

Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een fijne dag:)
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