Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 27 en 28
week van 21 maart t/m 1 april

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 Wierde voor Oekraïne

Samen verantwoordelijk is één van onze drie kernwaardes van
B6-4ALL en komt niet alleen terug binnen onze school, maar ook bij
onze maatschappelijke betrokkenheid.
Als De Wierde zetten wij ons met onder andere de actie
boodschappenmand en de jaarlijkse sponsorloop regelmatig in
voor anderen. Wanneer zo’n heftige situatie als nu in Oekraïne
zich voordoet, is er dan ook geen twijfel om ons hier ook voor in te
zetten. Er kwam een mooi initiatief om als school spullen in te
zamelen.
Het bericht stond nog maar net op Parro en de eerste goedgevulde doos was al binnen! Echt
prachtig om te zien hoe fanatiek kinderen en hun ouders met spullen aankwamen, super. Alles is
inmiddels aangekomen bij het inzamelpunt en zal snel naar Oekraïne vertrekken. Allemaal bedankt
voor jullie inzet en hulp!!
Schoolkamp groep 8
We kunnen weer op kamp!!!!
Groep 8 gaat dit jaar weer op schoolkamp. Op 11, 12
en 13 mei gaan we naar de Wolfskuil in Ommen.
We zijn al druk bezig met de invulling van deze dagen
en hebben er super veel zin in! Verdere informatie
volgt als het programma rond is.
De kosten voor dit kamp zijn €68,50,- per kind.

Betalen kan door een envelop met gepast geld in te leveren bij de groepsleerkracht of door het over
te maken naar NL84RABO0334837499 t.n.v Y. R. Arends. stichting PCO NT
Zowel op de envelop als bij de betaalomschrijving de naam en de groep van uw kind vermelden!
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Agenda en Prestaties
Agenda:

31 maart → spreekuur
14 april → paasviering, leerlingen 12 uur vrij
15 april → leerlingen vrij i.v.m. Goede vrijdag
Prestaties: Karlijn Munter en Ceyla Ince hebben hun zwemdiploma A gehaald, wat knap!! Veel
plezier met zwemmen gewenst.
Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Veerle Kremer, Jaynoah Sucu, Sophie Plevier, Milan van der Haar en
Rolyan Osman.
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)
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