Welkom
Deze week is Liam bij ons in groep 1
gekomen. Welkom Liam! We wensen je
een mooie schoolperiode.
Op maandag 26 maart zullen de drie
kinderen, die de afgelopen twee maanden
bij ons zijn gestart een stoetboom krijgen.
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Open dag
Voor de open dag op 3 april zijn we nog op
zoek naar mensen, die een stukje willen
flyeren. Vele handen maken licht werk,
dus hopelijk met een grote club mensen
allemaal een klein stukje. Op de openbare
Facebook pagina staat de open dag met
flyer ook aangekondigd. Delen wordt
gewaardeerd.

Wie is er de komende tijd jarig?
9 maart
19 maart
27 maart
29 maart
31 maart
1 april
13 april
14 april
21 april
23 april
25 april
26 april
30 april

Aaron
Liam
Jona
Casper
Naomi
Noor
Leonie
Anna-Sofia
Quintin
Kamal
Tobias
Bram vC
Marlon

Nationale pannenkoekendag met 20 ouderen uit het dorp.

Avond4daagse
Nog even en dan is het zover: de
Avond4Daagse in Winsum! Doe je mee?
Zet dan 28 mei t/m 31 mei in de agenda.
Groep 0,1,2 loopt alleen de laatste dag 5
km, groep 3,4,5,6 vier dagen 5 km. Groep
7 en 8 gaat in deze week op kamp en kan

dus niet mee wandelen. Alle andere
groepen gaan op dinsdag 29 mei op
schoolreis maar zijn dan ruim op tijd terug
(rond 16.00 uur) om daarna mee te
wandelen.
Het inschrijfgeld is EUR 3,50, voor de
kleuters EUR 1,50. Vandaag krijgen de
kinderen meer informatie en een
inschrijfformulier mee naar huis. Het
inschrijfformulier en het inschrijfgeld kun
je op 23 en 24 april tussen 8.15 en 8.30
uur inleveren in de tussenruimte op
school. We maken ook een schema voor
het rijden en begeleiden van de groepjes.

Stoere dames tijdens de kickboksles.

Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 5 april.
Agenda

Santelli in Adorp

Toestemming publicatie in de media
Zou u nog willen denken om het
toestemmingsformulier voor publicaties in
de media? Er liggen ook geprinte versies
op het tafeltje bij het lokaal van groep
678. Alvast hartelijk dank!

29 maart
30 maart
2 april
3 april
10 april
11 april

Juffendag
Goede vrijdag
Paasmaandag
open dag 14.30 – 17.00
buitenlesdag
Studiedag, alle kinderen
vrij
17, 18, 19 april Centrale eindtoets
groep 8
27 april
Start meivakantie

