
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 6 en 7
week van  27 september t/m 8 oktober

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:
- We houden de toiletten (en andere lokalen) netjes.
- Als het pauze is staat juf/meester bij de deur, pak je je jas en loop je meteen door naar

buiten.
- Als de bel gaat stop je met spelen en breng je alle spelmaterialen meteen naar de bak.

Elke periode koppelen we de afspraken aan één van onze kernwaarden. Tot aan de herfstvakantie
zijn we samen bezig met de kernwaarde ‘Samen verantwoordelijk’.

Nieuws van de directie

Corona update:
Na aanleiding van de persconferentie van vorige week is er voor de basisschool het e.a. aangepast.
Zo hoeft niet meer een hele klas in quarantaine bij een positieve besmetting. In de bijlage van het
Parrobericht is de nieuwste beslisboom toegevoegd. Hieronder vindt u een overzicht van wanneer
uw kind wel of niet naar school kan gaan:

Wanneer mogen kinderen naar de basisschool en wanneer moeten zij thuisblijven?

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

● worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
● een huisgenoot met COVID-19 hebben;
● een nauw contact zijn van iemand met COVID-19;
● een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland.

Kinderen van 0-12 jaar mogen naar de opvang en school:

● met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
● als ze af en toe hoesten;
● met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of

benauwdheid;
● bij ontstaan van nieuwe klachten <8 weken na eerste ziektedag (of testdatum bij een

asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie (zie richtlijn COVID-19).
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Thuisonderwijs:
Door de lange periodes van thuiswerken hebben wij ons, als school, steeds beter ingesteld op het
thuisonderwijs. Er is steeds meer mogelijk en we ontwikkelen ons hier nog steeds in.
Ondanks al deze ontwikkelingen is het combineren van fysiek onderwijs met het geven van
thuisonderwijs niet vanzelfsprekend. De mogelijkheid om deze twee vormen te combineren is sterk
a�ankelijk van de klas, de dag en het moment. Wij kunnen dus ook niet garanderen dat er elke dag
thuisonderwijs geboden kan worden wanneer een leerling in quarantaine zit. Houdt u er rekening
mee dat het ook voor kan komen dat er geen mogelijkheid is tot het bieden van thuisonderwijs (ook
als dat de voorgaande dag wel kon). Wanneer die mogelijkheid er wel is zullen wij die kans uiteraard
benutten! Wij blijven in zo’n geval regelmatig met u, als ouder, in contact.

Schoolkor�al

De groepen 4 en 7 hebben afgelopen dinsdag meegedaan aan de
voorrondes van het schoolkor�altoernooi. Beide teams hebben
heel hard hun best gedaan en zijn door naar de volgende ronde!!
Super knap gedaan allemaal. Volgende week woensdag spelen ze
de volgende ronde. Heel veel succes toppers!

Even voorstellen

Hallo!
Mijn naam is Romy, ik ben 27 jaar en woon in Enschede. Sinds begin
september geef ik de voor- en vroegschoolse educatie (VVE – thuis)
en doe ik Jonge Moederwerk. Op de maandagen ben ik in de
Ossenkoppelerhoek te vinden bij Humankind en op de dinsdagen bij
De Wierde. Om de week zal ik op de dinsdagen bij De Wierde VVE –
thuis ouderbijeenkomsten verzorgen.
Mijn achtergrond is sociaal werk specialisatie Zorg. Ik geloof dat
ieder kind en mens over de mogelijkheid beschikt om zelf zijn of haar
leven vorm te geven en zichzelf te ontplooien. Ik kijk daarom altijd
naar het individu en wat passend is bij iemand. Daarin lever ik waar
nodig graag een bijdrage. Door te ondersteunen waar mogelijk, te
zoeken naar mogelijkheden vanuit een oplossingsgerichte
benadering en een luisterend oor te bieden.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig, met bijvoorbeeld tekenen en fotograferen. Daarnaast
lees en wandel ik graag, dans ik en doe ik yoga.
Voor vragen over het VVE- thuis programma en meer kan je bij mij terecht. Ik ben er op de
dinsdagen en je kan mailen naar r.kootje@avedan.nl of bellen of appen naar 0686802704.
Groetjes,

Romy Kootje
VVE – thuis & JMW
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Agenda en Prestaties

Agenda:

27 september → schoolfotograaf hoofdlocatie
28 september → schoolfotograaf nevenlocatie / broertjes en zusjes
29 september → start kinderpostzegelactie → gr 7 en 8 om 12.00 uur vrij.
4 oktober → studiedag, alle leerlingen vrij
18 t/m 22 oktober → herfstvakantie

prestaties:
Sem Ekkel heeft zijn zwemdiploma gehaald, wat super knap!! Veel zwemplezier gewenst.
.

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Kadir Cete, Ryan Grimm, Jeftha Haumahu, Jaylee van Waard, Nila
Haumahu, Melike Nur Yilmaz, Ikra Kaplan, Sümeyye Kaplan, Yelkan
Akarsu en Nikki Dooren
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)
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