Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 19 en 20
week van 17 t/m 28 januari

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 eerste weken na de kerstvakantie staan de volgende afspraken in eigen klas centraal:
- We lopen rustig in de hal en gang en lopen aan de rechterkant van de trap.
- We staan twee aan twee op een vaste plek in de rij.
- Binnen school en op het plein staat je telefoon uit en zit hij in je tas.
Even voorstellen
In groep 3 hebben wij een stagiaire die zich graag aan jullie voor wil stellen. We
wensen haar een fijne en leerzame tijd op De Wierde!
Hoi mijn naam is Bente. Ik ben 18 jaar oud en volg de opleiding onderwijsassistent
op het ROC van Twente. Ik zit nu in het laatste jaar van de opleiding. Ik loop stage
in groep 3 en heb het erg naar mijn zin.

VVE Thuis
Hallo ouders,
De beste wensen voor het nieuwe jaar! Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie (gehad) en kunnen
jullie je staande houden in deze moeilijk periode, rondom de coronamaatregelen. Deze maatregelen
maken het er niet makkelijk op om elkaar live te zien. Hopelijk kan dit snel weer in het nieuwe jaar!
Met het oog op positieve veranderingen is er een nieuwe planning gemaakt voor de VVE- thuis
bijeenkomsten. Mochten deze live niet door kunnen gaan zal ik zorgen dat jullie de thema's mee
kunnen nemen en we contact houden via de gezamenlijke WhatsApp-groep.
Voor de ouders die nog niet bekend zijn met VVE- thuis, VVE- thuis is er voor alle ouders van kinderen
van 2 - 6 jaar! Tijdens de bijeenkomsten behandelen we thema's waar jullie/jouw kleuter mee bezig is
op school. We besteden tijdens de bijeenkomsten aandacht denk- en taalontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Bij Willem de Clercqstraat is er oppas
aanwezig voor de kinderen die meekomen met de ouders. Soms doen we een activiteit uit het
activiteitenboek. Tijdens de bijeenkomst kunnen er vragen gesteld worden over de thema’s en
opvoedvragen. Ervaringen kunnen gedeeld worden en sociale contacten kunnen gemaakt worden.
Heb je nog vragen? Neem gerust contact met mij op: 06- 86 80 27 04 en r.kootje@avedan.nl
Vriendelijke groet, Romy
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Agenda en Prestaties
Agenda:

11 februari → rapport mee
14 t/m 17 februari → rapportgesprekken
18 februari → studiedag team, alle leerlingen vrij.
Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Eliano Pattipeilohy, Lucky Xu, Pelin Keser, Sila Kaya en Emily Niks
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)
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