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Zakelijke ouderavond
Op woensdag 4 november 20.00 uur is de
jaarlijkse zakelijke ouderavond van de MR en
de OR. In een grote groep bij elkaar komen, is
op dit moment niet mogelijk. Daarom is er
voor gekozen om dit via Microsoft teams te
organiseren. Ter voorbereiding op deze
vergadering krijgen alle ouders woensdag 28
oktober de volgende zaken via de mail:
- de agenda voor de zakelijke
ouderavond 2020,
- de notulen van de zakelijke
ouderavond 2019,
- het jaarverslag van de MR,
- het jaarverslag van de OR,
- de link naar de teams vergadering,
waarop ingelogd kan worden op
woensdag 4 november om 20.00 uur.
De stukken kunnen van tevoren doorgenomen
worden, zodat we die kunnen vaststellen met
eventuele aanvullingen.
De financiële stukken (financieel jaarverslag
van de ouderraad en het financieel jaarverslag
van overblijf) worden niet via de mail
verstuurd, maar worden die avond toegelicht.
Als er vanuit ouders punten zijn voor de
rondvraag worden deze voor dinsdag 3
november 18.00 uur aangeleverd bij de
voorzitter van de MR (voor email adres, die
mail aanstaande woensdag). Deze informatie
is allemaal terug te vinden in de mail die
aanstaande woensdag wordt verstuurd.

Wie is deze periode jarig?
20 oktober
Yara
24 oktober
Stef
6 november
Marit
8 november
Felix C.
7 december
Renske
22 december
Daan
28 december
Janet
Een gezellige dag gewenst!
In dit Wierdenieuws:
- Zakelijke ouderavond
- Expositie Adorper kerk
- Oudergesprekken
- Agenda

Optreden ‘VRIJ’ onder begeleiding van Fenna en Jona op
cajon, Max en juf Dorie op gitaar en muziekmeester
Chris op piano.

Expositie Adorper kerk
Vandaag is de expositie over ’75 jaar vrijheid’
geopend door niemand minder dan onze
burgemeester Henk Jan Bolding. Uitgangspunt
was de ‘Guernica’ van Picasso. Onder
begeleiding van juf Tabitha hebben de
kinderen prachtige 3D werken gemaakt. Ook
de basisschool in Sauwerd werkte aan dit
thema en hebben 2D werken gemaakt.
Gezamenlijk vormen deze werken de
komende zes weken de expositie ‘vrijheid’.
We zijn ook heel blij met de ouders die dit
binnen alle maatregelen mogelijk hebben
gemaakt: Kirsten, Jolanda, Jessica en Brigitte,
die samen met juf Tabitha en Marleen Bakker
(kunstschilder en organisator van de
expositie) het tot een prachtig geheel hebben
gemaakt. Ook dank aan Chiel voor het filmen
van zowel het schoolkoor als de opening in de
kerk. Binnenkort volgt zoals toegezegd in het
vorige Wierdenieuws de verborgen link op
YouTube via de mail.
Bezoekregeling expositie
Binnen de maatregelen rondom COVID-19
hebben we een indeling gemaakt voor het
bezoeken van de expositie, waarbij er altijd
maar 1 huishouden tegelijk binnen is om de
expositie te bewonderen:
-

-

-

donderdag 22 oktober t/m woensdag
28 oktober: volwassenen horend bij
de kinderen van groep 1/2/3.
Donderdag 29 oktober t/m woensdag
4 november: volwassenen horend bij
de kinderen van groep 4/5/6.
Donderdag 5 november t/m
woensdag 11 november: volwassenen
horend bij de kinderen van groep 7/8.

Op 12 november opent de burgemeester de
expositie nogmaals, maar dan met de
kinderen van de basisschool in Sauwerd. Dan
zijn de ouders van die school nog drie werken

aan de beurt om de expositie te komen
bewonderen.

voor de prachtige kapstokkastjes. Ze zijn met veel
plezier in gebruik genomen door de peuters en de
groepen 1 t/m 5.

Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 5 november
Agenda
Oudergesprekken
Deze week hebben de oudergesprekken over
de kinderen van groep 4/5/6 plaatsgevonden
(of vinden vandaag en morgen nog plaats).
Voor de groepen 1, 3 en 7 zijn komende week
de tijden ingepland. Over hoe dit binnen alle
maatregelen precies wordt vormgegeven,
wordt u geïnformeerd via de Parro app. Dus
houd ‘m in de gaten

20 oktober

MR vergadering

22 oktober

13.30 opening
expositie Adorper
kerk
Zakelijke
ouderavond via MS
teams
Zingen met de
peuters voor Sint
Maarten
Sint Maarten

4 november

10 november

11 november
4 december

Oud-leerling Dennis, Jarmo en Matthijs: hartelijk dank

Viering Sinterklaas
op school

