Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 14 en 15
week van 29 november t/m 10 december

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:
- Kom je de school binnen, dan kun je meteen met voeten vegen beginnen.
De kernwaarde die deze periode centraal staat is: ‘respect’.

Brandoefening
Veiligheid heeft bij ons op De Wierde een hele belangrijke plek. We streven er
naar om alle kinderen zich veilig te laten voelen op school, zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld veilig voelen in hun
groep, bij de leerkracht en op het plein. Maar we denken en werken niet alleen
aan deze veiligheid, maar ook aan de fysieke veiligheid zoals wat te doen bij
brand.
Afgelopen dinsdag hebben we daarom ook op beide locaties een brandoefening gehouden waarbij
de scholen werden ontruimd. Deze ontruiming verliep op beide locaties prima en snel. Op deze
manier hebben de kinderen ervaren wat ze horen en wat ze moeten doen. Daarnaast hebben we in
de klas ook met de kinderen gepraat over deze veiligheid en wat te doen als..
Ook onze BHV’ers hebben vorige week een opfriscursus gehad. Zo zijn we samen weer goed
voorbereid op iets wat we hopelijk nooit nodig zullen hebben.
Beschikbaarheid Schoolmaatschappelijk werker (Celine Perik)

Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Celine Perik en vanuit Avedan (www.avedan.nl)
ben ik als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan
basisschool
De Wierde. Daarnaast ben ik al 13 jaar kinder- meidenwerker in
de wijk.
Wat kan ik voor u betekenen?
School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun tijd
doorbrengen. Soms doen zich problemen voor waar een kind thuis of op
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school last van heeft. Als schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun
en bied ik hulp aan kinderen en hun ouders. Met elkaar zullen we zoeken naar
oplossingen voor allerlei vragen en/of problemen die te maken hebben met
school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast heb ik nauw contact met de
intern begeleiders van de Wierde en zal ik deelnemen aan het
schoolondersteuningsteam.
Aan welke vragen en/of problemen kunt u denken?
● Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel?
● Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind.
● Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
● Heeft uw kind last van de scheiding?
● Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen?
● Is er sprake van pesten of gepest worden?
● Vragen rondom rouwverwerking.
● Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt?
Bereikbaarheid
U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt waar u hulp bij
nodig heeft of om een afspraak te plannen. Het kan ook zijn dat u via de leerkracht of intern
begeleider verwezen wordt. De gesprekken zijn vertrouwelijk, overleg met derden gebeurt alleen
als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind, deze vinden
doorgaans op school plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
Wilt u laagdrempelig met mij in contact komen? Hieronder ziet u een planning van de dagen die ik
aanwezig ben op de Wierde aan de Suze Robertsonlaan.
Data:
5 november
15 november
29 november
16 december

Tijd:
10.00-13.00
9.45-12.15
9.45- 12.15
10.00-13.00

Agenda en Prestaties
Agenda:

di 30 november → groep 6,7 en 8 nemen hun surprise mee naar school.
do 2 december → Sinterklaasviering op school
vrij 24 december → Leerlingen om 12.00 uur vrij
27 december t/m 7 januari → Kerstvakantie

Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Ali Bigin, Sven Niks, Jim Bloem, Noa Bouma, Sherren Klifman
en Emma Oude Nijhuis.
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben
jullie een fijne dag:)
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Activiteiten
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