
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 40 en 41
van 28 juni t/m 8 juli

Uitstroom groep 8

Wij zijn altijd trots op al onze leerlingen. Zo ook op de toppers van groep 8 van dit jaar. Na 2
periodes van thuiswerken in de laatste fase van hun schoolloopbaan
hebben ze toch heel hard gewerkt om alles uit zichzelf te halen voor hun
schooladvies voor het VO.
De uitstroom van groep 8 is dan ook een uitstroom om trots op te zijn:
Gymnasium   2 leerlingen

Havo Vwo    4 leerlingen

Mavo Havo   5 leerlingen

KGT  of MAVO   4 leerlingen

VMBO BK/K    4 leerlingen

Het maakt hierbij niet uit of het gaat om gymnasium, MAVO of VMBO, maar om het feit dat we
gezien hebben dat iedereen zich volledig heeft ingezet en dat bereikt heeft wat bij hem of haar
past. Heel veel succes op jullie nieuwe school allemaal!

Formatie 21/22

De formatie voor het komende schooljaar is bekend. De indeling van de leerkrachten is als volgt:
hoofdlocatie:
groep 1/2  → Rosalie Willemsen
groep 3 → Hilde Pezy en Nadinja Schonewille
groep 4 → Lucien Simons en Michelle Kobussen
groep 5 → Marjon Veltink en Christa van Benthem

Nevenlocatie:
groep 1A/2A → Aly Siemerink en Juul de Ruiter
groep 6 → Anke Willems en Sara Augusto Antunes
groep 7 → Lydia Kwintenberg en Cindy Weersink
groep 8 → Lory Achterkamp en Jessica David Richard

Wisselmiddag en laatste schooldag

Op maandagmiddag 5 juli vindt de jaarlijkse wisselmiddag plaats. Tijdens deze middag
gaan alle kinderen naar hun nieuwe groep om daar kennis te maken met hun nieuwe
leerkracht en eventuele nieuwe leerlingen of een andere locatie. Tussen de middag zorgen
de leerkrachten dat de leerlingen in de juiste groep komen. Denkt u er zelf aan uw kind om
14.15 uur op te halen op de andere locatie als dit voor uw kind het geval is!?
De kinderen van groep 8 zijn deze middag vanaf 12.00 uur vrij.
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Op donderdag 8 juli is de laatste schooldag van het schooljaar 20/21. Op deze ochtend zullen er in
alle groepen leuke en gezellige activiteiten worden gedaan om het schooljaar af te sluiten. Om
12.00 uur zijn de kinderen dan vrij en start de zomervakantie.

Start KEPA Actief 2021-2024 door Boek voor alle basisschoolleerlingen in Almelo

Vandaag is uw kind thuis gekomen met een boek, een cadeau voor uw kind vanuit KEPA.
KEPA staat voor Kunst Educatie Platform Almelo. Vanuit dit platform verzorgen scholen  en
instellingen het gezamenlijke programma voor kunst en cultuur op alle basisscholen  in Almelo.
Met dit boek willen we de leerlingen een hart onder de riem steken in dit
rare coronajaar en tegelijkertijd ons  nieuwe programma KEPA Actief
2021-2024 van start laten gaan. Om dit belangrijke moment te
onderstrepen zijn  vandaag de wethouders Langius en Van Rees op
basisschool STEP! geweest om de eerste exemplaren officieel  aan de
leerlingen te overhandigen.

Het gaat om deze boeken:
Groep 1, 2 en 3:
Max en de Maximonsters van Maurice Sendak.
Groep 4
De Husselrace van Mirjam Oldenhave.
Groep 5
Het slijmboek van Annet Jacobs
Groep 6, 7 en 8
De Brief aan de koning van Tonke Dragt

Aanschaf materiaal Kinderboerderij

Vol trots stuurden de medewerkers van de kinderboerderij ons
deze foto’s met onderstaande bericht:
Wij hebben bij de Welkoop nieuw gereedschap gekocht van het
geld van de sponsorloop. We zijn mega blij en kunnen de komende jaren mooi vooruit met het
gereedschap. Bedankt!
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Agenda en Prestaties

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

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Ceyla Ince, Rick Vredeveld, Thijs Aalders, Sylvie de Voer, Danny
Grijzen, Naomi van Reijswoud, Benthe Mulder en Juliette Prinsen

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

En natuurlijk ook een hele fijne verjaardag voor iedereen die in de vakantie jarig is!!!

ZOMERVAKANTIE

Het afgelopen schooljaar was weer een bijzonder jaar waarin er door iedereen keihard is gewerkt!!
We wensen u namens het hele team van De Wierde een welverdiende en fijne vakantie toe.
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