
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 1, 2  en 3
week van  23 aug t/m 10 sept

B6-4ALL (basics for all)

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.
We mogen ook weer fijn, samen de afspraken
bespreken en inoefenen.
Elke periode koppelen we de afspraken aan 1 van
onze kernwaarden. Tot aan de herfstvakantie zijn

we samen bezig met de kernwaarde ‘Samen verantwoordelijk’.

De komende weken staan de volgende afspraken centraal:
- We lopen rustig in de gang en hal.
- We lopen achter elkaar aan de rechter kant van de trap.
- Als de bel gaat, gaan we direct 2 aan 2 in de rij staan.
- Afspraken over het omgaan met de chromebook.

Informatie nieuwe schooljaar

Zoals u in de informatiebrief van vorige week hebt kunnen lezen, is het helaas nog niet mogelijk om
met meerder ouders tegelijk op school te kunnen zijn. De jaarlijkse fysieke informatieavond gaat
daarom dit jaar dus niet door. Uiteraard vinden wij het van groot belang om belangrijke informatie
met u uit te wisselen. U zult daarom de informatie voor het komende schooljaar ontvangen via
Parro. Daarbij kunt u dit van ons verwachten:

1e week → schoolkalender ontvangen
1e week  → ontvangst informatie betreft B6-4ALL
3e week   → ontvangst informatie betreft de groep van uw kind(eren)
5e week   → kennismakingsgesprek (op school)

Ook heeft u van ons een noodnummer formulier ontvangen voor uw
kind(eren).  Graag deze per kind invullen en teruggeven voor vrijdag 3
september aan de groepsleerkracht.

Schoolbel

We zijn het nieuwe schooljaar weer fijn en fris begonnen. Zo staat ook de (nieuwe) schoolbel weer
goed afgesteld. Om 08.25 gaat de 1e bel. De kinderen gaan dan in de rij staan en lopen samen naar
binnen. Om 08.30 gaat de 2e bel en dan beginnen we ook meteen. Zo benutten we alle
onderwijstijd optimaal. We verwachten dus ook dat alle kinderen om 08.30 uur ook echt in de klas
zitten.

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


Schoolreisje

YES, HET GAAT DOOOOOOR!!!
We hebben er even op moeten wachten, maar op donderdag 2 september gaan we toch echt op
schoolreisje!! Inmiddels hebben de meeste kinderen betaald, maar voordat we gaan moeten we wel
van iedereen het geld binnen hebben. Wij vragen u dan ook vriendelijk om, als u dit nog niet gedaan
hebt, zo spoedig mogelijk het geld voor het schoolreisje te betalen.

De groepen zoals ze NU zijn gaan naar:
groep 1/2 en 3 → Land van Jan Klaassen € 27,50
groep 4 en 5 → Wildlands € 30,-
groep 6,7 en 8 → Hellendoorn €30,-
Betalen kan door een envelop met gepast geld in te leveren bij de groepsleerkracht of door het over
te maken naar NL84RABO0334837499 t.n.v Y. R. Arends. stichting PCO NT
Zowel op de envelop als bij de betaalomschrijving de naam en de groep van uw kind vermelden!

Jeugdtandverzorging

We zien al jaren dat meerdere kinderen van onze school gebruik maken
van jeugdtandverzorging Almelo. Een praktijk die er in is
gespecialiseerd om tandverzorging voor kinderen te verzorgen.
Wij moedigen dit zeker aan, omdat een gezond gebit van groot belang
is voor het kind!
Voor het begin van het nieuwe schooljaar stuurt jeugdtandverzorging

ons een informatiebrief voor ouders om u hierover te informeren. Deze brief vindt u in de bijlage
van het Parro bericht.
Mocht u hierin geinteresseerd zijn dan vindt u ook een aanmeldingsbrief die u kunt gebruiken.
Ook kunt u kijken op: https://www.jeugdtandverzorgingalmelo.nl/

Agenda en Prestaties

Agenda:
27 aug t/m 10 sept → Privacy voorkeur aanpassen via Parro
2 september → Schoolreisje alle groepen
20 t/m 24 september → Kennismakingsgesprekken
27 september → schoolfotograaf hoofdlocatie
28 september → schoolfotograaf nevenlocatie / broertjes en zusjes

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Bradley Hoekstra, Caithlyn Rhee, Berkay Sönmezer, Aydin
Haisch, Karlijn Munter, Jazmin, Serhat Eskitark, Bul Jaily,
Aysenaz Karakaya en Jelte Vastert.

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