
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 21 en 22
week van 31 januari  t/m 11 februari

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 in eigen klas centraal:
- STOP - LOOP - PRAAT

Aanwezigheid schoolmaatschappelijk werker

Celine Perik is als onze schoolmaatschappelijk werker voor ons beschikbaar voor vragen / problemen.

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.
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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: Tijd: Data: Tijd:
18 januari 12.00-14.30 15 maart 11.00-14.00
1 februari 11.00-14.00 29 maart 12.00-14.30
15 februari 10.00-13.00 12 april 10.00-13.00
1 maart 12.00-14.30 10 mei 10.00-13.00

Hieronder ziet u een planning van de maandagen die ik aanwezig ben op de Wierde aan de Willem
de Clerqstraat.

Data: Tijd: Data: Tijd:
17 januari 9.45-12.45 14 maart 9.45-12.45
31 januari 9.45-12.45 28 maart 9.45-12.45
14 februari 9.45-12.45 11 april 9.45-12.45
28 februari 9.45-12.45 9 mei 9.45-12.45

Agenda en Prestaties

Agenda:
11 februari → rapport mee
14 t/m 17 februari → rapportgesprekken
18 februari → studiedag team, alle leerlingen vrij.

prestatie:
Sara Aydemir heeft haar zwemdiploma A gehaald en Berkay Sonmezer en Yusuf Cetin hun zwemdiploma B.
Wat ontzettend knap!! En nu lekker zwemmen maar.

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Hamza Kum, Elena Kruitwagen, Sara Aydemir en Khloé Klifman.

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

Activiteiten

Loes adviseert: Op de volgende bladzijde vindt u de flyer van de agenda van Loes adviseert. Hierin
ziet u het actuele aanbod.

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

mailto:directie@dewierde.nl
http://www.dewierde.nl


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

mailto:directie@dewierde.nl
http://www.dewierde.nl

