
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 30  en 31
week van 6 t/m 16 april

Corona

Het is u vast niet ontgaan dat de Corona besmettingen inmiddels weer
toenemen en we in een 3e golf zitten.  Gelukkig merken wij dit tot nu
toe nog niet bij ons op school, maar we horen steeds vaker om ons heen
dat er scholen zijn die wel groepen naar huis moeten sturen.  Het
vervangen van leerkrachten bij ziekte is als gevolg van de corona
pandemie namelijk een enorme puzzel. Dit geldt helaas voor alle
scholen en schoolbesturen in Nederland.

Wij vinden het van belang om hierover duidelijk met u te communiceren. U vindt op Parro daarom
een bericht waarin dit extra wordt toegelicht. We vragen u deze goed door te lezen!

Juf Sara terug van verlof

Juf Sara heeft samen met haar kleine meid heerlijk genoten van haar zwangerschapsverlof. Vanaf
vrijdag 26 maart is ze weer begonnen in groep 6. Zij, wij en de kinderen van groep 6 zijn blij dat ze
weer terug is! We wensen haar weer veel werkplezier.

Vragenlijst ouders

Wij als school vinden het erg belangrijk om ons te ontwikkelen en te verbeteren waar kan/nodig.
Ook vinden we het daarnaast goed om te weten waar onze kwaliteiten liggen. Uw mening is daarbij
van groot belang. Daarom willen wij graag uw mening over school vragen door middel van een
vragenlijst.
U ontvangt vandaag van ons een mail (via Parnassys) met daarin een vragenlijst. Wij willen u vragen
deze vragenlijst in te vullen zodat wij uw mening mee kunnen nemen in onze ontwikkeling. De
vragenlijst staat open tot 12 april.
Alvast bedankt!

Een fijn Paasweekend gewenst namens team De Wierde
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Agenda en Prestaties

Agenda:
2 april → Goede vrijdag → lln vrij
5 april → 2e Paasdag → lln vrij

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Levi Veng, Fayenna Nijland, Esmée Gierveld, Maud Gierveld, Elif
Isik, Zeynep Isik en Melanie Kiewiet.
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)
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