Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 4 en 5
week van 13 t/m 24 september

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 besteden 4 weken aandacht aan 1 afspraak.

De komende weken staan de volgende afspraken centraal:
- Stop, loop, praat
- We lopen met de fiets aan de hand.
Elke periode koppelen we de afspraken aan 1 van onze kernwaarden. Tot aan de herfstvakantie zijn
we samen bezig met de kernwaarde ‘Samen verantwoordelijk’.
In deze periode houdt dat dus onder andere in dat we samen verantwoordelijk zijn voor ongewenst
gedrag van medeleerlingen. Leerlingen leren zelf ‘stop’ zeggen. Wij helpen als dit niet lukt en
medeleerlingen wijzen elkaar daar ook op.
Nieuws van de directie
Het schooljaar is gestart, fijn dat de kinderen er weer zijn: WELKOM!
De eerste weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van de kennismaking. Want als je
elkaar kent kun je samen veel. Elkaar helpen, samen spelen, samen leren.Tijdens deze weken staan
de afspraken rondom onze 3 kernwaarden: Vertrouwen, Respect en Samen Verantwoordelijk
centraal. Zo geven we inhoud aan deze begrippen en maken we samen een veilige school.
Helaas werden we in de 2de week met Corona geconfronteerd. Groep 5 is in quarantaine en krijgen
les op afstand. We hopen dat het bij deze groep blijft.
Houdt u aan de afspraak; bij de poort afscheid nemen van uw kind. Indien u toch op het schoolplein
en of in de school moet zijn bent u verplicht het mondkapje te dragen.
Wij zullen samen met u alert blijven, zodat we Corona buiten de deur houden. Indien uw kind
klachten heeft moet hij of zij thuis blijven. Voor verdere informatie zie de brieven van de GGD die
met u gedeeld zijn op Parro. Hebt u toch nog vragen over Corona en hoe te handelen, dan kunt u
met mij contact opnemen.
Ondertussen zijn de andere groepen donderdag op schoolreis geweest. Moe en voldaan kwamen de
kinderen en leerkrachten weer terug van de schoolreis. Genoten hebben ze. Groep 5 haalt het op
een ander moment in, we moeten maar denken: wat in het vat zit verzuurt niet!
Met vriendelijke groet en blijf gezond
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Even voorstellen
waarnemend directeur: Gerdien Boom
Geachte ouder(s)/verzorger(s)
Ik vervang Yvonne Arends, de directeur van de Wierde.
Helaas hebben we nog niet echt kennis kunnen maken omdat corona en
ikzelf roet in het eten gooiden.
Het afgelopen half jaar heb ik op afstand, vanuit huis, de Wierde
ondersteund omdat ikzelf 2 operaties moest ondergaan.
Ik heb mijn hele werkzame leven gewerkt in het onderwijs. Gestart als kleuterleidster, daarna de
meeste tijd in het IOBK en SBO. De afgelopen 7 jaar was ik directeur van de Daltonschool de
Heemde. Sinds 1 augustus ben ik bovenschools werkzaam bij het bestuurscentrum.
Naast werken heb ik natuurlijk ook een privéleven. Ik ben getrouwd met Wim en we hebben 2
kinderen waarvan er eentje in Noorwegen woont en de ander heel dichtbij. We wonen buitenaf en in
mijn vrije tijd ben ik veel in de tuin te vinden.
Mijn motivatie is dat alle kinderen met plezier naar school moeten gaan en het maximaal haalbare
moeten leren.
Indien u contact met mij wilt opnemen kunt u mij via de mail; directie@dewierde.nl bereiken en op
dinsdag ben ik op de hoofdlocatie en op donderdag op de nevenlocatie te vinden.
Met een hartelijke groet,
Gerdien Boom- ten Brinke,
waarnemend directeur De Wierde

IB onderbouw: Marleen Sibma
Aangenaam kennis te maken, ik ben Marleen Sibma, ik ben getrouwd en heb twee zoons. De
jongste wordt in oktober 1 jaar en de oudste is 5 jaar. Dit schooljaar ben ik begonnen als intern
begeleider voor groep 1 t/m 3 op de Wierde. Ik kijk er erg naar uit om samen met dit enthousiaste
team, de kinderen en ouders een fijne samenwerking te hebben zodat we er een geslaagd jaar van
maken
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Schoolreisje

We hebben er heel lang op moeten wachten, maar
vorige week was het eindelijk zo ver (voor bijna
iedereen). Alleen maar blije koppies en heel veel
plezier. Het was in 1 woord GEWELDIG!!!
Niet alleen de kinderen waren vrolijk, maar al die
blije gezichten maakten de juffen ook blij en trots.
Wat hebben wij toch fijne, positieve en sociale
kinderen mee gehad op schoolreisje!
Voor de kinderen van groep 5 gaat dit binnenkort
komen en we wensen hen alvast net zo’n fijne dag
toe!

Agenda en Prestaties
Agenda:

20 t/m 24 september → Kennismakingsgesprekken
27 september → schoolfotograaf hoofdlocatie
28 september → schoolfotograaf nevenlocatie / broertjes en zusjes
prestatie: Jackie de Groot heeft haar zwemdiploma B gehaald, wat goed zeg! Veel zwemplezier.

Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Alicia Westerink, Azra Aydemir, Gian-Noah Pattipeilohy, Elif
Camdeviren, Zahide Suvari en Ella Ravenhorst
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)
Activiteiten

VVE thuis
Na een lange stop vanwege Corona mag nu de VVE thuis op school ook weer van start gaan.
VVE-thuis is een programma voor ouders met kinderen van 2 tot 6 jaar. Ouders komen gezellig bij
een kopje koffie samen op school. U krijgt dan activiteiten aangeboden die u samen met uw kind
thuis kunt doen.De activiteiten sluiten aan bij het thema waar uw kind op dat moment mee bezig is
op de peuterspeelzaal of in groep 1 en groep 2 van de basisschool. Zo ondersteunt en stimuleert u
uw kind ook thuis om te leren en zich te ontwikkelen.
VVE thuis start op dinsdag 14 september (nevenlocatie) en op dinsdag 21 september (hoofdlocatie).
Voor meer informatie zie de flyer op Parro.
Natuurfestival
IVN Almelo organiseert een gratis natuurfestival voor families met kinderen bij Natuurlokaal STEK
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in het bos. Het is op zondagmiddag 5 september van 12:00 tot 17:00. Kom jullie ook? Reserveer
gratis op Facebook (IVN Almelo) of mail naar educatie.ivn.almelo@gmail.com.
Het belooft een mooie dag te worden met verschillende activiteiten gericht op natuurbeleving of
natuureducatie. Neem een kijkje bij de imker, doe mee aan ouder-kind yoga, laat je verwonderen
door natuuropdrachtjes, maak zaadbommen, dans op live muziek, jongleer met het kindercircus,
maak hapjes op het vuur en ga boogschieten met de scouting of laat je inspireren voor duurzaam
leven.
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