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Notter, 16 juni 2020.
Geachte ouders,
Het einde van het schooljaar 2019-2020 komt steeds dichterbij. Onder het team heerst er nog
geen echt vakantiegevoel, maar wel de vakantiedruk. De laatste toetsen en rapporten moeten
gemaakt worden. De jaarbestelling opgemaakt en voorbereidingen op het nieuwe schooljaar.
Ook de afscheidsavond van woensdag 1 juli moet georganiseerd worden. Hoewel het in deze
coronatijd wat anders gaat dan we gewend zijn. De sportdag zoals we die kennen gaat ook niet
door. We laten activiteiten afhangen van het weer. Wanneer het mooi weer is, gaan we
buitenactiviteiten organiseren. Buiten is meer mogelijk dan binnen. We houden u op de hoogte.
Rapporten.
Op donderdag 25 juni krijgen de leerlingen hun rapport mee. Wilt u een plastic zak meegeven
naar school.
Wanneer een leerling grote hiaten in zijn of haar ontwikkeling laat zien of wanneer hij of zij
meer dan 2 niveaus is gezakt, wordt u door de leerkracht vooraf op de hoogte gebracht. Hebt u
vragen over het rapport, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Wij houden geen
oudergesprekken op school.
De leerlingen van groep 8 krijgen hun rapport op de afscheidsavond.
Van de VBC commissie Wierden.
De Vakantie Bijbel Club gaat dit jaar helaas niet door zoals normaal. In juli organiseert de
Henkie Show de digitale Vakantie Bijbel Week ‘Daniel blijft trouw aan God’ over het leven van
Daniel in de Bijbel. In augustus is het thema ‘David, de held?!’. Dit wordt zo aangepast dat
jullie thuis de Vakantie Bijbel Week kunnen volgen. Het is te vinden via de volgende link:
https://www.dehenkieshow.nl/
Voor de oudere groepen, is er een digitale escape room. Vind de geheime code door
verschillende puzzels en raadsels op te lossen. Deze escape room kost €5,- en is via de mail te
bestellen via gvo1975gvo@gmail.com. De opbrengst is voor Pakistaanse christenen die in
hongersnood zijn vanwege corona. Verdere informatie is te vinden op https://
hervormdlienden.nl/.
We hopen dat jullie op deze manier toch nog het gevoel van de VBC naar huis kunnen halen.
Team Vakantie Bijbel Club Wierden vbcwierden@gmail.com
Verkeersexamen.
Vandaag hebben de leerlingen van groep 7/8 op school het digitale verkeersexamen gemaakt.
Het vele oefenen heeft gelukkig vruchten afgeworpen; alle leerlingen zijn geslaagd. Jongens en
meisjes, van harte gefeliciteerd met het behaalde examen. We zijn trots op jullie. Vooral omdat
veel lessen in de coronatijd zijn gemaakt en geleerd. Nu de theorie bij jullie bekend is, zou het
fantastisch zijn om deze in de praktijk te kunnen toepassen!
Operatie
Rifka Kippers uit groep 4 is gisteren geopereerd aan schisis (open gehemelte). Vanochtend
hoorden we dat de operatie goed is verlopen en dat Rifka vandaag weer naar huis mag om daar
verder te herstellen.
We wensen Rifka een spoedig herstel toe en hopen dat ze snel weer bij ons op school mag zijn.
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Schoolmaatschappelijk werk.
Mijn naam is Francien Sander. Ik werk bij Avedan - Maatschappelijk Werk in Wierden en ben
voor verschillende scholen in de gemeente Wierden werkzaam als schoolmaatschappelijk
werker. Wat kan ik voor u betekenen?
De meeste kinderen groeien gewoon op, maar soms zijn er vragen en zorgen over de opvoeding
van uw kind(eren) op school en/of thuis. U kunt hierbij denken aan druk gedrag, niet luisteren,
de gevolgen van echtscheiding, een sterfgeval in de familie- of vriendenkring, moeilijk contact
maken met leeftijdsgenootjes, pesten, geen zin om naar school te gaan, slecht slapen, … Vaak
helpt het om er met iemand over te praten. Als schoolmaatschappelijk werker wil ik met u de
zaken op een rijtje zetten, door o.a. te kijken naar wat u al geprobeerd heeft en u nieuwe
mogelijkheden aan te dragen. Als het nodig is en u daar toestemming voor geeft, ga ik met uw
kind(eren) in gesprek. Het kan ook zijn dat we samen zoeken naar de juiste instantie voor uw
problemen en/of zorgen De gesprekken zijn vertrouwelijk. Alleen met uw toestemming zal ik
informatie aan andere instanties verstrekken.
Door de corona maatregelen gaat alles anders. Ouders komen niet of nauwelijks in school, en
externe contacten zijn minimaal aanwezig in school. Daarom komen de spreekuren voorlopig te
vervallen.
Maar we blijven in beeld! Mochten er vragen zijn of denkt u dat ik u of uw kind kan
ondersteunen dan ga ik graag met u in gesprek. Gesprekken kunnen plaatvinden bij ons op
kantoor in Wierden, aan de dr. G.H. Beensweg 21. U kunt mij bereiken via de mail;
f.sander@avedan.nl , mobiel nummer: 06 24 321 603 of via de leerkracht of intern begeleider
van school. Dus heeft u vragen, bel of mail me gerust. Met vriendelijke groet, Francien Sander
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

