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Wie is er in deze periode jarig?
23 juni
David R
2 juli
Leanne
12 juli
Storm
16 juli
Pim
19 juli
Roald
19 juli
Max
28 juli
Anouk
30 juli
Silvan
31 juli
Ronnie
Een gezellige dag gewenst!
In dit Wierdenieuws:
- Dag lieve schoolverlaters
- Even voorstellen
- Laatste schooldag
- Jaarplanning 2020-2021
- USB stick voor film musical
- Agenda

Dag lieve schoolverlaters
Lieve Anouk, Julian, Amber, Ronnie, Emanuel,
Marre, Roald, Kirsten, Bram, Marlies en David,
Dank je wel voor jullie fijne aanwezigheid op
onze school de afgelopen jaren. We hebben
ervan genoten om jullie te zien opgroeien tot
de leuke, stoere, lieve (en heel af en toe
lekker lastige ) pubers die jullie nu zijn. Een
mooie, grote, nieuwe stap gaan jullie maken
en daar hebben wij als team alle vertrouwen
in. We wensen jullie alle geluk, plezier,
wijsheid en gezondheid op jullie nieuwe
scholen. We gaan jullie missen!

Even voorstellen
Ewart Gerritsen, vakleerkracht gymnastiek
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Ewart Gerritsen, ik ben 28 jaar
jong en woon samen met mijn vriendin in
Groningen. In mijn vrije tijd doe ik aan
(zaal)voetbal en vind ik het leuk om te reizen.
De afgelopen jaren heb ik op verschillende
scholen bewegingsonderwijs gegeven.
Komend schooljaar mag ik op de
maandagmiddag de gymlessen bij uw
zoon/dochter verzorgen en daar kijk ik
ontzettend naar uit!

Met vriendelijke groet,
Ewart Gerritsen
Kevin Wolthuis, LIO stagiair
Hallo allemaal,
Bij deze wil ik mij voorstellen als de nieuwe
meester / stagiair in groep 456 vanaf
september tot februari in het nieuwe
schooljaar. Mijn naam is Kevin en na de
zomervakantie ben ik iedere maandag,
dinsdag en woensdag te vinden in IKC De
Wierde. Ik studeer aan de Hanze Hogeschool
en woon met veel plezier in de stad
Groningen. Verder ben ik veel te vinden op de
tennisbaan en het voetbalveld, want ik ben
dol op sporten. Ik kijk er naar uit om na de
zomervakantie aan de slag te gaan en om er
een leuke, leerzame periode van te maken.
Tot slot wil ik iedereen een hele fijne vakantie
toewensen en
tot volgend
schooljaar!
Groetjes,
Kevin

Groep 123 op bezoek bij Ruben om hem te interviewen
over de nieuwe overkapping.

Laatste schooldag
Dit jaar valt de laatste schooldag eenmalig op
donderdag (2 juli). We hanteren die dag een
continurooster van 8.30 tot 14.00.
Aandachtspunten:
- De kinderen krijgen een lunch op
school, maar nemen zelf fruit en
drinken mee voor de ochtend (in
tegenstelling tot wat in het vorige
Wierdenieuws stond).
- De kinderen worden om 14.00 uur
opgehaald bij speelweide ‘De Molen’
in Adorp.

Groep 123 in de zandbak

Tutor toneel lezen

Jaarplanning 2020-2021
De data om rekening mee te houden in het
komende schooljaar zijn terug te vinden in de
andere bijlage.
USB stick voor film musical
Inmiddels zijn er voor 5 kinderen van de
bovenbouw USB sticks aangeleverd voor de
film. Iedereen krijgt de film in ieder geval op
DVD, maar mochten andere gezinnen de fim
ook graag op USB krijgen: uiterlijk woensdag
1 juli 12.30 een stickje aanleveren.

Schoolkamp dag, survival baan

Chillen tijdens de schoolkamp dag

Tuinieren

Kapla trein met inventieve oplossing voor hoogbouw op
het station

We wensen iedereen een gezonde, gelukkige,
gezellige, gemoedelijke zomervakantie en zien
jullie graag weer terug op maandag 17
augustus!
Met z’n drieën goed sturen in de kano is moeilijker dan
gedacht

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 20 augustus
Agenda
1 en 2 juli

1 juli

Mooi weer, lekker buiten eten!

2 juli

3 juli
17 augustus

Opvoering
eindmusical binnen
de maatregelen van
de overheid
Groep 1 t/m 6
publiek bij generale
repetitie (onder
schooltijd)
Viering laatste
schooldag (let op:
continurooster tot
14.00 uur, ophalen
op speelweide ‘De
Molen’
Alle kinderen vrij
Eerste schooldag
schooljaar 20202021

