Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 25 en 26
week van 7 t/m 18 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.

Juf Lory 12,5 jaar juf.

Juf Lory is deze maand al 12,5 jaar juf en dat
hebben we niet helemaal ongezien voorbij laten
gaan! We zijn heel blij dat wij juf Lory al vele
jaren bij ons op school hebben en hopen nog
jaren te mogen beschikken over haar kennis en
gezelligheid!

Even voorstellen
Voor het 2e deel van het schooljaar hebben we een nieuwe stagiaire bij ons op school. Ze stelt zich
graag even aan u voor:
Hoi allemaal!
Ik ben juf Lotte, bijna 22 jaar en ik ben een derdejaars pabo student aan het Windesheim in Zwolle.
Sinds februari loop ik stage in de groep 1/2 van juf Aly en juf Juul. Jullie zullen mij op de Willem de
Clercqstraat locatie zien tot aan ongeveer de zomervakantie en na de zomervakantie zal ik te vinden
zijn op de locatie aan de Suze Robertsonlaan bij juf Rosalie (groep 1/2) om mijn afstudeerstage te
doen.
Ik hoop op een gezellige tijd en kom gerust eens een gezellig praatje maken!
Groetjes juf Lotte
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Ouderbijdrage (herinnering)

Ook dit jaar organiseert de ouderraad door het jaar heen verschillende activiteiten voor de kinderen
(bv. Sinterklaas, Kerst, sponsorloop enz.)
Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden, waarvoor wij aan de ouders en verzorgers een
vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage bedraagt € 20,00 per kind per schooljaar. Start uw
kind na 1 januari 2021, dan bedraagt de ouderbijdrage € 10,00 per kind per schooljaar.
Wij willen u vragen deze ouderbijdrage over te maken (als u dit nog niet hebt gedaan) op IBAN
NL.72.INGB.000.092.6529 t.n.v. Ouderraad de Wierde en met vermelding van de naam en de groep
van uw kind.
Agenda en Prestaties
Agenda:

31 maart → spreekuur

Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Akif Düsüktas en Rüya Deringöl
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)
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