Donderdagkrant De Wierde
2022/2023 schoolweek: 4 en 5
week van 19 t/m 30 september

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.
We besteden tot aan de herfstvakantie elke week
aandacht aan een gedragsverwachting.
Elke periode koppelen we de verwachting aan 1 van onze kernwaarden. Tot aan de herfstvakantie
zijn we samen bezig met de kernwaarde ‘Samen verantwoordelijk’.

De komende weken staan de volgende afspraken centraal:
- Stop - Loop - Praat + time-out plek op het plein
- We lopen met de fiets aan de hand.
Startactiviteit
We zijn het jaar super gezellig van start gegaan met elkaar, wat een grote opkomst tijdens de
vossenjacht en hapjesmarkt! Heel fijn dat we dit na 3 jaar weer konden doen. Er waren heerlijke
hapjes gemaakt en die waren dan ook snel uitverkocht. Rossella uit groep 7 had zelfs sieraden
gemaakt om te verkopen voor het goede doel, super leuk! De opbrengst was ruim €250,-!!
Allen bedankt voor uw komst, het maken van de hapjes of het meehelpen.

Schoolfotograaf
“Say cheese!!!”
Maandag 26 september komt de schoolfotograaf op de hoofdlocatie om groepsfoto’s en individuele
foto’s te maken. Op dinsdag 27 september zal dit op de nevenlocatie gebeuren. De groepen zullen
op de foto gaan voordat ze gym hebben gehad. Ook is er dit jaar weer de mogelijkheid om met de
broertjes en zusjes op de foto te gaan op dinsdag 27 september na schooltijd. Als u hier gebruik van
wilt maken dan kunt u zich inschrijven op de lijst die bij de ingang van de hoofdlocatie hangt.
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Agenda en Prestaties
Agenda:
maandag 26 september → schoolfotograaf hoofdlocatie
dinsdag 27 september → schoolfotograaf nevenlocatie
Week van 26 september → kennismakingsgesprekken
maandag 3 oktober → studiedag team, leerlingen vrij.

Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Elif Camdeviren, Zahide Suvari, Ella Ravenhorst, Kadir Çete,
Jeftha Haumahu en Jaylee van Waard

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