Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 16 en 17
week van 13 t/m 24 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.

Even voorstellen
Hallo, ik ben Gerrieke. Ik woon samen Tom en onze dochters Karlijn (6) en
Emma (2). Karlijn zit in groep 3 op De Wierde. Sinds dit schooljaar op de
locatie Suze Robertsonlaan, daarvoor op de Willem de Clercqstraat. Ze
vindt het erg leuk op De Wierde!
Ik werk als schaderegelaar in de letselschade. In mijn vrije tijd doe ik aan
bootcamp en wandel en lees ik graag. Uit eten gaan of een wijntje
drinken met vrienden vind ik ook erg gezellig!
Vanaf schooljaar 2021-2022 ben ik als ouder lid van de medezeggenschapsraad (MR) van De
Wierde, in de rol van secretaris. Ik hoop als ouder op deze manier een bijdrage te kunnen leveren
aan het zo leuk en goed mogelijk maken van (het onderwijs op) De Wierde!
Meer informatie over de MR en de notulen van de vergaderingen staan op de website van De
Wierde. Wanneer jullie als ouder vragen, opmerkingen hebben voor de MR: schroom niet om me
aan te spreken! Of een e-mail te sturen op: mr@dewierde.nl.
Actie boodschappenmand
Onze jaarlijkse actie boodschappenmand komt er weer aan! Elke jaar staan
er weer vele tasjes bij ons in de hal, dus ook dit jaar gaan we weer voor een
top resultaat! Maandag 13 december krijgen de kinderen allemaal een tasje
mee met daarin de begeleidende brief met uitleg. In deze brief staat ook
welke boodschappen er geschikt zijn voor deze actie. Vanaf dan kunnen de
tasjes op beide locaties worden ingeleverd. Dit kan tot uiterlijk maandag 20
december.
Wilt u er bij het inleveren van de tasjes rekening mee houden dat u als
ouder de school niet in mag!? U kunt het tasje meegeven aan uw kind of
buiten inleveren op de aangegeven plek.

Tel. Hoofdlocatie 538863 (keuze 1) Tel. Nevenlocatie 538863(keuze 2)
Email
: directie@dewierde.nl
De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl

Agenda en Prestaties
Agenda:

ma 20 december → laatste kans inleveren actie boodschappen
vrij 24 december → Kerstviering met eigen groep in de eigen klas.
vrij 24 december → Leerlingen om 12.00 uur vrij
27 december t/m 7 januari → Kerstvakantie
ma 10 januari → studiedag team, alle leerlingen vrij
Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Lennon ter Mors, Rina Ohanisian, Tugrul Sönmezer, Giuliani Sahin
en Hira Ölmez,

Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een fijne dag:)

Activiteiten
Beweegfestival:
De kerstvakantie staat alweer voor de deur!
Op 4 en 6 januari organiseren we in samenwerking met diverse sportaanbieders gratis
Beweegfestivals op verschillende locaties in Almelo!
De kinderen kunnen lekker met vrienden los gaan op springkussens of mee doen met clinics tennis,
jazzdance, volleybal of basketbal? Meer informatie en inschrijven kan via: www.actiefalmelo.nl.
Op Actief Almelo staan nog meer activiteiten die in de vakantie worden georganiseerd!
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