
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 32  en 33
week van 19 t/m 30 april

Schoolreisje en Kamp

Op dit moment zouden de kinderen van groep 8 op kamp zijn geweest als de maatregelen dit
hadden toegelaten. Helaas, helaas is dat op dit moment niet het geval. Ontzettend jammer voor
deze kinderen! Maar… We laten groep 8 dit jaar natuurlijk niet vergeten. Er wordt al druk nagedacht
over een andere leuke invulling voor deze toppers!! Hier hoort u t.z.t meer over.

Het schoolreisje gaat voor zover nog wel door dit schooljaar. We gaan bewust later in het jaar, zodat
we hopen dat er dan weer meer is toegestaan. Op donderdag 1 juli gaan de groepen 1 t/m 7 op
schoolreisje (mits de maatregelen dit toelaten). Het zou echt fijn zijn als dat weer kan. We gaan er
voor nu wel vanuit en hebben dan ook de schoolreisjes vastgelegd:

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.

Koningsspelen

Helaas kunnen ook de Koningsspelen dit jaar niet zo doorgaan als
andere jaren in verband met de Corona. Gelukkig zetten
studenten van het ROC zich in om er voor de kinderen toch een
leuke dag van te maken! Zij verzorgen een leuke spelletjesmiddag
voor alle kinderen.

De groepen 1 t/m 4 hebben op woensdag 21 april de
koningsspelen op het plein van de Hoofdlocatie. De kleuters van
groep 1/2A moeten deze dag hier dus worden gehaald en
gebracht. Studenten van het ROC verzorgen deze dag, dus er is
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dit jaar geen hulp nodig van ouders. Ook dit in verband met de geldende corona maatregelen.

De groepen 5 t/m 8 hebben op vrijdag 23 april de koningsspelen op het plein van de Nevenlocatie.
Groep 5 moet deze vrijdag dus hier worden gebracht. Na de Koningsspelen loopt groep 5 weer terug
naar de eigen locatie.  De Koningsspelen duren tot 12.30 uur en daarna zijn de kinderen vrij!

Het zou erg leuk zijn als de kinderen in het oranje naar deze Koningsdag komen!!

Enthousiaste ouder gezocht!

Ben jij enthousiast, betrokken en benieuwd naar het hoe en wat over het te voeren beleid op De
Wierde? Dan is de Medezeggenschapsraad (MR) op zoek naar jou.
De MR is betrokken bij onder andere: de kwaliteitsbewaking van het onderwijs, financiële keuzes,
allerlei protocollen, groepsindeling, personeelsbeleid. Naast dat er 3 ouders van leerlingen van De
Wierde onderdeel zijn van de MR zitten er tevens 3 personeelsleden In de MR. Zo zijn ouders en
personeel gelijk vertegenwoordigd. Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.

Vanaf volgend schooljaar (2021/2022) zijn wij op zoek naar een ouder die in de oudergeleding van de
MR de werkzaamheden van het secretariaat op zich wil nemen. Dit houdt in dat er notulen tijdens
het overleg worden gemaakt en gedeeld evenals het opstellen van de agenda aan de hand van een
vast jaarplan.

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op via mr@dewierde.nl of vraag één van de
huidige leden (Rosalie Willems, Aly Siemerink, Marjon Veltink, Senad Zilic, Ellen Vredeveld en Liset
Lucassen).

Agenda en Prestaties

Agenda:
21 april → koningsspelen groep 1 t/m 4
23 april → koningsspelen groep 5 t/m 8  lln 12.30 uur vrij
27 april → Koningsdag, alle lln vrij
3 t/m 14 mei → meivakantie

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Gijs Bosch, Chayenn van Ede van der Pals, Aylin Durakli, Selin Bulut
en Meylin Ugur.
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)

Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2)
Email : directie@dewierde.nl
De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl

mailto:directie@dewierde.nl
http://www.dewierde.nl

