Donderdagkrant De Wierde
2022/2023 schoolweek: 1, 2 en 3
week van 29 aug t/m 16 sept

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:
- We lopen rustig in de gang en hal
- We lopen achter elkaar aan de rechterkant van de trap
- Je schoolspullen zien er aan het eind van het jaar nog net zo netjes uit als aan het begin
- Als de bel gaat, controleren we of het plein leeg is van spelmaterialen.
- gaan we daarna direct twee aan twee in de rij staan
- Kom je de school binnen, dan kun je meteen met voeten vegen beginnen.

Informatie nieuwe schooljaar
We zijn het nieuwe schooljaar weer fijn begonnen en de eerste dagen zitten er
alweer op.
In het begin van het nieuwe jaar komt er aardig wat (nieuwe) informatie binnen, dus
bij deze een kort overzicht van alles wat u heeft ontvangen of wat er de komende
periode nog op de planning staat:
Reeds ontvangen:
● schoolkalender via Parro → ook in te zien in de Parro agenda.
● gesprekslijn met de te verwachten gesprekken van komend schooljaar.
● Noodnummer formulier → Graag deze week inleveren.
● Kennismakingsbrief → Graag deze week inleveren.
● Brief ouderbijdrage
Komende weken:
● Volgende week ontvangt u van de groepsleerkracht een telefoontje om kort te bespreken
hoe de 1e week op school is ervaren door uw kind.
● Vanaf maandag 5 september kunt u zich inschrijven voor de kennismakingsgesprekken van
eind september.
● Donderdag 8 september is de gezellige startactiviteit voor ouders en kinderen met de
vossenjacht en de hapjesmarkt!
● Op dinsdag 13 (WH) en donderdag 15 (WN) september is de informatie avond voor de
verschillende groepen. Wij verwachten hierbij uw aanwezigheid.
Mocht u informatie hebben gemist of vragen hebben dan horen wij het graag!
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

Even voorstellen

Sommigen hebben mij vast al rond zien lopen in de school. Ik ben Mirjam van
de Wint, de nieuwe Intern Begeleider (IB-er) van de onderbouw. Na 10 jaar in
het onderwijs gewerkt te hebben als leerkracht, maak ik nu de overstap naar
IB-er. Dat betekent dat ik, samen met Martina Windmulder (IB-er
bovenbouw), verantwoordelijk ben voor de leerlingenzorg. Ook neem ik deel
aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de stichting
PCO Noord Twente. Ik ben erg enthousiast over mijn nieuwe werkplek en ik
heb er zin in om aan de slag te mogen bij jullie, op basisschool De Wierde.

Schoolfruit
In de week van 5 september starten wij weer met schoolfruit. Op woensdag,
donderdag en vrijdag hoeven de kinderen geen fruit mee voor in de 10 uur
pauze. Ze krijgen dan schoolfruit van ons. Afhankelijk van de levering kan het
ook zijn dat de kinderen soms op dinsdag de mogelijkheid hebben om
schoolfruit te eten.
Waarom doen wij ook alweer mee aan dit schoolfruit project?:
- Een gezonde school draagt bij aan de leerprestaties van de kinderen.
- Met vaste groente- en fruit momenten leren we kinderen een goede gewoonte aan.
- Een eetmoment op school draagt bij aan de inname van voldoende groente en fruit.
- Kinderen maken kennis met meerdere soorten groente en fruit.
- Zien eten, doet eten. Kinderen stimuleren elkaar om te proeven en te eten.
Agenda
Agenda:
maandag 5 september → start inschrijving kennismakingsgesprekken
woensdag 7 september → start schoolfruit
donderdag 8 september → startactiviteit
dinsdag 13 september → infoavond hoofdlocatie
donderdag 15 september → infoavond nevenlocatie
maandag 26 september → schoolfotograaf hoofdlocatie
dinsdag 27 september → schoolfotograaf nevenlocatie
Week van 26 september → kennismakingsgesprekken

Jarigen
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:
Aydin Haisch, Karlijn Munter, Jazmin ten Voorde, Serhat Eskitark,
Jaden Rodriques, Jelte Vastert, Alicia Westerink en Azra Aydemir
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)
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