
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek: 29 en 30
week van  4 t/m 15 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.

In deze periode besteden we aandacht aan het plein. We zorgen er voor dat de juf ons altijd kan zien
en we zijn samen verantwoordelijk voor het speelmateriaal.

Schoolreisje  en kamp

Aan het einde van het schooljaar sluiten we het jaar fijn af. Op dinsdag 5 juli gaan alle groepen op
schoolreisje!

groep 1/2 → Tierpark Nordhorn € 30,-
groep 3,4 en 5 → De Waarbeek € 27,50
groep 6 en 7 → Slagharen €30,-
groep 8 → Kamp De Wolfskuil Ommen → € 68,50

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!

Pasen

De afgelopen 2 jaar verliepen vieringen van onder andere Kerst en
Pasen anders dan we gewend waren. Dit jaar kunnen we Pasen
weer vieren zoals daarvoor. Op donderdag 14 april vieren alle
groepen ‘s ochtends de Paas- en Pesachviering. Om 12 uur zijn dan
alle kinderen vrij en begint een lang paasweekend. Op dinsdag 19
april zien we alle kinderen dan weer op school.

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
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Agenda en Prestaties

Agenda:
14 april → paasviering, leerlingen 12 uur vrij
15 april → leerlingen vrij i.v.m. Goede vrijdag
18 april → leerlingen vrij i.v.m. 2e Paasdag
20 april → Koningsspelen onderbouw (1 t/m 4)
22 april → Koningsspelen bovenbouw  ( 5 t/m 8 ) → aangepast schooltijden
25 april → start meivakantie ( t/m 6 mei)

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Evi Gerrits, Fayenna Nijland, Kaylie Meijer, Elif Isik, Zeynep Isik,
Dilara Ender en Melanie Kiewiet.

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

Activiteiten
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