
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 8 en 9
week van 11 t/m 29 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.

De komende weken staan de volgende afspraken centraal:
- Met zijn allen in een hal of zaal, dan kijken en luisteren we allemaal.
- Stop Loop Praat + time-out plek op het plein

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

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is weer van start gegaan en op
school hebben we dat feestelijk geopend. Tot aan de
herfstvakantie zullen we druk bezig zijn boeken en het
thema ‘worden wat je wil’.
Niet alleen op school besteden we hier aandacht aan.
Elke groep zal ook een bezoek brengen aan de bieb.
Daarnaast biedt de bieb op zaterdag 9 oktober een
kinderboekenfeest aan:

Het thema van de Kinderboekenweek is Worden wat je wil: over beroepen. De hele zaterdag is het feest
in de bibliotheek en kom je van alles te weten over heel verschillende beroepen. Weerman Wilco vertelt
hoe je kan voorspellen of de zon gaat schijnen. Je mag ook als een echte weerman het weer voorlezen
voor een green screen. Timmermannen en een schilder leren je hoe je schildert en timmert. Rob
Koenders maakt een echte kunstenaar van je. We kennen Floris Stoffelsma als knutselaar maar hij is
ook illustrator en laat jou de mooiste tekeningen maken. En …. er zijn nog veel meer mensen met een
bijzonder beroep, zoals een schoonheids-specialiste, journalist en een opticien. Aan het eind van de
dag loop je de bibliotheek uit als toekomstig burgemeester, yogalerares of …….
Op zaterdag 9 oktober van 11.00 tot 16.00 uur is het grote Kinderboekenfeest in de bibliotheek.
Het thema van de Kinderboekenweek is Worden wat je wil! En daarom hebben we heel veel
mensen uitgenodigd met heel verschillende beroepen. Zij vertellen over hun werk en je mag van
alles maken, doen en vragen. Er komt bijvoorbeeld een burgemeester, dierenarts, goochelaar,
taartenbakker, weerman, journalist en nog veel meer…
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Boeken cadeau

Gisteren hebben alle groepen een boek cadeau gekregen van de ouderraad.
Elke groep kreeg een eigen boek dat past binnen het thema van de
kinderboekenweek. Super leuk en bedankt hiervoor!!

Schoolreisje groep 5

Wat hebben ze er lang op moeten wachten, maar vrijdag 29
september is ook groep 5 eindelijk op schoolreisje geweest.
Allemaal blije koppies stapten ‘s ochtends vroeg de auto’s in en
werden vrolijk uitgezwaaid door een grote groep ouders en de
kinderen van groep 3 en 4. Het bezoek aan Wildlands was een
groot succes!!

Agenda en Prestaties

Agenda:
18 t/m 22 oktober → herfstvakantie
di 12 oktober →  08.30 VVE nevenlocatie
di 26 oktober → 08.30 VVE hoofdlocatie
di 2 november → 08.30 VVE nevenlocatie
di 9 november → 08.30 VVE hoofdlocatie

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Maud Groothedde, Maraya Meijer, Jackie de Groot, Eli
Haumahu, Kay Dooren en Sem Vredeveld.
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben
jullie een fijne dag:)

Activiteiten

Ruillokaal Almelo
Vanuit 's Heeren Loo hebben wij een dagbesteding die ik graag onder de aandacht wil brengen.
Het gaat namelijk om het ruillokaal in Almelo. Dit is een plek waar mensen kinder- kleding en
speelgoed kunnen ruilen.
Wij werken niet met geld. Wanneer mensen kleding of speelgoed brengen, krijgen ze een punt voor
elk ding wat zij inbrengen. Alles in onze winkel kost ook weer een punt.
In de bijlage van het Parrobericht staat meer informatie over het Ruillokaal.
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