Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 23 en 24
week van 14 februari t/m 4 maart

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
Typeles
In de huidige digitale samenleving is de computer en
daarbij het typen niet meer weg te denken. Goed
kunnen typen is dan inmiddels ook een hele handige
vaardigheid om te hebben. De kinderen leren al steeds
beter typen doordat ze op school regelmatig met hun
chromebook werken. Om hun typevaardigheden beter
en sneller te maken krijgen alle kinderen van groep 7 vanaf 15 februari type lessen aangeboden.

CO2 meters
Al voor het begin van de corona uitbraak waren wij er op school mee bezig om de lokalen goed te
ventileren, zodat er in een frisse leeromgeving gewerkt kan worden. Door de huidige maatregelen
zijn we nog bewuster gaan ventileren.
Op dit moment is het ventileren van lokalen en de daarbij behorende CO2 meter een actueel thema
in het nieuws. Elke school kan CO2 meters aanschaffen voor in de lokalen. Onze school maakt daar
gebruik van en en zal binnenkort in elk lokaal een CO2 meter hebben. Zo is er overal voldoende frisse
lucht en kunnen we heerlijk aan het werk.

Agenda en Prestaties
Agenda:

week van 14 februari → oudergesprekken
18 februari → studiedag, alle leerlingen vrij
21 t/m 25 februari → Voorjaarsvakantie

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

Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
. Samantha Boom, Ala Jaily, Tibet Bozkurt, Quezia Hanekamp, Sara
Vastert, Ivar Kruitwagen, Tygo Niks, Riley Prins, Dina Aziz en
Meryem Asya Bigin.
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)

Activiteiten
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