
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 10 en 11
week van 1 t/m 12 november

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:
- Stop - loop - praat

De kernwaarde die deze periode centraal staat is: ‘respect’.

Winnaars Kinderboekenweek

Voor de vakantie hebben we de kinderboekenweek afgesloten met een voorlees- teken- en
schrijfwedstrijd. Iedereen had echt super zijn best gedaan! Dit zijn alle winnaars:
Groep 1 → Giuliani Sahin en Khloé Klifman groep 2 → Azra Aydemir en Elif Isik
Groep 3 → Rick Vredeveld en Emily Niks groep 4 → Berkay Sönmezer en Ruya Deringöl
Groep 5 → Sem Vredeveld en Tyler Wijngaarden groep 6 → Jaynoah Sucu
Groep 7 → Lars Brunnekreef groep 8 → Cem Yayla
Groep 1A/2A → Emma Oude Nijhuis en Dina Aziz
Voorleeskampioenen:
Berkay Sönmezer, Esmanur Koc, Jolie de Groot, Meylin Ugur en Nilda Ugur
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Schoolontbijt

Het Nationaal Schoolontbijt is een landelijk ontbijt evenement met als missie een
gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. In de ontbijtweek schuiven
basisscholen, kinderopvanglocaties en brugklassen in heel Nederland aan tafel
voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren
kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk een goed ontbijt is en wat je ’s
ochtends het beste kunt eten.

De Wierde doet ook dit jaar weer mee aan het nationaal schoolontbijt. Op
woensdag 3 november zullen alle klassen op school samen ontbijten. Dit doen we
meteen om half 9 dus thuis hoeven de kinderen niet wat te eten of drinken.

Bericht van GGD Twente

Via de GGD Twente kregen wij het volgende doorgestuurd:

Wij merken bij het Kinderopvang- en Scholenteam dat positieve zelftesten wel bij
school worden gemeld, maar niet altijd bij de GGD. Hierdoor hebben wij mogelijk
geen goed beeld van een eventuele uitbraak en kunnen wij u niet goed van advies voorzien.

Een positieve zelftest, wat nu?

Het is van belang dat er een officiële melding wordt gedaan bij de GGD door de persoon die positief
is getest. U kunt hiervoor gebruik maken van het meldformulier op onze website. Wij starten dan
het Bron- en Contactonderzoek. Als dit is afgerond kunnen wij de school zo snel mogelijk een
passend advies geven om zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Agenda en Prestaties

Agenda:
woe 3 november → nationaal schoolontbijt
15 november → start schoolfruit
15 t/m 19 november → spreekuur (op uitnodiging)
vrij 18 november → fietscontrole groepen 6 t/m 8

prestatie:
Vigo Oosting heeft zijn zwemdiploma A gehaald, knap zeg!! Veel zwemplezier gewenst.

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Michelle Rotman, Lars Brunnekreef, Fayen Langeveld, Dincer
Günerhan, Ertugrul Koç, Bas Vredeveld, Maralyn de Groot,
Lizz van der Heide, Luuk Hu en Emely Kiewiet
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben

jullie een fijne dag:)
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Activiteiten
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