Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 12 en 13
week van 15 t/m 26 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
- Kom je de school binnen, dan kun je meteen met voeten vegen beginnen.
De kernwaarde die deze periode centraal staat is: ‘respect’.
Schoolfruit
In de week van 15 november starten wij weer met schoolfruit. Op
woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de kinderen geen fruit
mee voor in de 10 uur pauze. Ze krijgen dan schoolfruit van ons.
Afhankelijk van de levering kan het ook zijn dat de kinderen soms
op dinsdag de mogelijkheid hebben om schoolfruit te eten.
Waarom doen wij ook alweer mee aan dit schoolfruit project?:
- Een gezonde school draagt bij aan de leerprestaties van de kinderen.
- Met vaste groente- en fruit momenten leren we kinderen een goede gewoonte aan.
- Een eetmoment op school draagt bij aan de inname van voldoende groente en fruit.
- Kinderen maken kennis met meerdere soorten groente en fruit.
- Zien eten, doet eten. Kinderen stimuleren elkaar om te proeven en te eten.

Fietscontrole
De dagen worden weer korter en de kinderen fietsen vaker in het donker
naar school, sport of andere plekken. Des te belangrijker dat de
verlichting weer op orde is. Op donderdag 18 november komt er voor de
groepen 6,7 en 8 iemand voorlichting geven, de fiets controleren en daar
waar nodig lampjes uitdelen. Het zou fijn zijn als alle kinderen van deze
groepen dan met de fiets naar school komen!
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Agenda en Prestaties
Agenda:

15 november → start schoolfruit
15 t/m 19 november → spreekuur (op uitnodiging)
do 18 november → fietscontrole groepen 6 t/m 8
do 2 december → Sinterklaasviering op school
prestatie:

Esmanur Koc heeft haar zwemdiploma B gehaald, heel goed gedaan! Veel zwemplezier.
Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun
verjaardag:
Bradley van Bodegraven, Jesse Krake, Pepper Harings,
Dilay Keser, Melis-Mia Baris, Elizan Kahraman, Tijn
Peeters en Juliano Rodriquez, Baute
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een fijne dag:)
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