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Sponsorloop

U heeft het vast al gelezen op Parro, maar wat een fantastisch
resultaat van de sponsorloop!! Wel €1536,- hebben de kinderen
samen bij elkaar gelopen. De mensen van de kinderboerderij waren
erg verbaasd en blij met zo’n groot bedrag. Ze gaan er onder
andere nieuwe werkmaterialen zoals kruiwagens mee aanschaffen.
Allemaal super bedankt voor jullie inzet!!!

Kor�al

De groepen 6, 7 en 8 van CBS de Wierde in Almelo hadden afgelopen woensdag, 2 juni 2021, geluk!
Er kwamen internationals van het Nederlands Kor�alteam een heuse clinic geven. Op
woensdagochtend kwamen er 3 teamleden, van het nationale team, op school. Het schoolplein
werd omgetoverd tot een kor�al paradijs, waarin verschillende potjes kor�al gespeeld werden.
Eerst werd er geoefend met het schieten op de korf; vervolgens werden er kleine onderlinge
partijtjes gespeeld. Leren vrijlopen, elkaar aan spelen, samen spelen én teamwork stonden centraal
deze morgen. Daarna werd er nog een grote partij gespeeld samen met de internationals. Het was
een hele leuke, leerzame ochtend waarin heel fanatiek samen is gespeeld!
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Schoolfruit

Ook dit jaar hebben wij weer 20 weken gebruik mogen maken het het project ‘europees schoolfruit’.
Door de tijdelijke lockdown is de einddatum hiervan verschoven. Vorige week was de laatste keer
dat wij het schoolfruit voor dit schooljaar hebben ontvangen. Dat betekent dus dat er vanaf nu geen
schoolfruit meer is en de kinderen elke dag weer zelf fruit mee moeten nemen voor in de kleine
pauze.

Agenda en Prestaties

Agenda:
25 juni → rapport mee
week 28 juni t/m 2 juli → rapportgesprekken
5 juli → wisselmiddag nieuwe groepen
6 juli → afscheidsdag groep 8
8 juli → laatste schooldag

prestaties
Jelte Vastert en Emely Kiewiet hebben hun C diploma gehaald!! Wat zullen jullie goed kunnen
zwemmen deze zomer zeg, veel plezier!

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Baran Bulut, Mustafa Isik, Bekir Kum en Kean voort

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