
Donderdagkrant De Wierde
2020/2021 schoolweek 41 en zomervakantie
week van  11 juli t/m 26 augustus

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.

Afsluiting schooljaar en Nieuwe schooljaar 2022/2023

Dinsdag zijn de groepen 1 t/m 7 op een super gezellig schoolreisje geweest. Erg leuk om vlak voor de
vakantie nog zoiets leuks met de klas te kunnen doen!
Afgelopen week zijn ook de afsluitende rapportgesprekken geweest. Daarnaast hebben alle
leerkrachten inmiddels een warme overdracht gehad, waarin de huidige leerkrachten de leerlingen
hebben besproken met hun nieuwe leerkrachten.
Na de vakantie kunnen we dus direct goed van start gaan!

Dinsdag tijdens de afscheidsmusical zullen we afscheid nemen van een erg gezellige groep 8. Alvast
heel veel plezier voor die avond en natuurlijk super veel succes op het VO!!!!
Donderdag is dan echt de laatste schooldag waarop we allemaal leuke dingen gaan doen. Om 12.00
uur start dan de vakantie.

We starten het nieuwe jaar met zijn allen tijdens een gezellige startactiviteit op donderdag 8
september.  Daarna is er op dinsdag 13 september (WH) en donderdag 15 september (WN) een
informatieavond waarop u verwacht wordt.

Voor nu bedanken wij u voor het afgelopen schooljaar en wensen wij iedereen een hele fijne,
zonnige en gezonde vakantie toe!!! We zien elkaar weer in het nieuwe schooljaar.
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Agenda en prestaties

Agenda:
11 juli → wisselmiddag
14 juli → laatste schooldag, 12 uur start de zomervakantie.
29 aug → 1e schooldag schooljaar 22/23

prestaties:
Elisha Pham heeft haar zwemdiploma A gehaald, super gedaan! Lekker zwemmen deze zomer.

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Yusuf Cetin, Esmanur Koc, Tyler Wijngaarden, Xsimon Xu,
Akay Durakli, Mirac Ölmez, Sirac Demirkan, Boëlla van
Leeuwen, Sem Ekkel, Youssra Elmahi, Elaysa ter Meer,
Mertcan Soylu, Leora Baris, Selahattin Eskitark, Rossella de

Voer, Esma Zilic, Elif Kaplan, Bradley Hoekstra, Caithlyn Rhee en Berkay Sönmezer

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

Activiteiten

In de zomervakantie zijn er tijdens het FestivAlmelo weer hele leuke activiteiten georganiseerd. In
de bijlage op Parro vindt u alle activiteiten. Opgeven kan via de website www.festivalmelo.nl
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