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Bruiloft juf Margreet
U kent onze juf Margreet waarschijnlijk nog niet allemaal maar
toch wil ik haar even in het zonnetje zetten. Juf Margreet is onze
nieuwe juf voor groep 1/2C. Vrijdag 25 september trouwt zij met
haar Hans. Margreet en Hans vieren deze dag gezellig met
vrienden en familie.
Voor de kinderen wordt dinsdag 29 september een speciale
dag. Dan komt juf Margreet met Hans op school om het samen
met de kinderen te vieren. De ouders van de leerlingen van
haar groep hebben specifieke informatie ontvangen over deze
dag. Wij wensen Margreet en Hans een prachtige en liefdevolle
dag en huwelijk toe. Veel geluk samen!

Kinderboekenweek
Woensdag 30 september start
de Kinderboekenweek. Het
thema van dit jaar is EN TOEN?
GESCHIEDENIS. I.v.m. de
Coronamaatregelen zullen wij
dit schooljaar de start en de
afsluiting helaas zonder u
moeten vieren. Via Parro wordt
u wel op de hoogte gehouden
van de activiteiten in de groep.

05-10-2020
Kinderen vrij - studiedag
team
08-10-2020
Voorleeswedstrijd

B6-4all
(Basics for all)

Naar binnen en
buiten gaan
Veiligheid
We lopen achter de leerkracht
aan naar binnen.
Respect
Ik houd mijn handen en voeten bij
me.
Ontdekken
Vanaf de kapstok lopen we rustig
naar de plek waar we moeten zijn.
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Contact
Doordat het voor u nog niet toegestaan is om de school binnen
te komen, kan ik me voorstellen dat er wellicht vragen van uw
kant blijven liggen. U kunt altijd terecht bij de
groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). Uiteraard bent u ook
van harte welkom om uw vraag aan mij te stellen. U kunt mij op
de volgende manieren bereiken.
Ik werk op de maandag, dinsdag en donderdag en indien
mogelijk ben ik tijdens de begin- en eindtijden van school op het
schoolplein. U mag me altijd aanschieten maar bellen of emailen mag uiteraard ook altijd.
Telefoonnummer: 0546-572478
E-mailadres: directie@hetlaarwierden.nl

Kind op maandag
Week 39: 21 t/m 25 september
2020
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Week 40: 28 september t/m 2
oktober 2020
Bezoek van Jetro, Exodus 18
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20
Week 41: 5 t/m 9 oktober 2020
Mozes gaat de berg op, Exodus
24:12-18 en 31:18
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:1520

Graag tot ziens!

Aanpassing protocol neusverkoudheid
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid
gewoon naar school, behalve:
•
•
•

als het kind ook andere klachten heeft die passen bij
corona;
als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
als een huisgenoot van het kind naast milde corona
klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.

Geld voor een ander
Elke maandag verzamelen
wij geld voor een ander. De
kinderen mogen geld
meenemen voor een goed
doel. Het goede doel is
momenteel UNICEF. Spaart u
mee?

Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te
worden als ze klachten hebben die passen bij corona. Is uw
kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan
besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten
krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona
kunnen getest worden. Neem dan contact op met de GGD in uw
regio. Houd uw kinderen thuis totdat de testuitslag bekend is.

Zieke leerkrachten
De laatste weken merkten wij al dat veel kinderen ziek of
verkouden waren. We zien nu dat ook meerdere leerkrachten
verkoudheidsklachten hebben. Volgens ons protocol mogen
deze leerkrachten niet op school komen. Tot nu toe hebben wij
nog vervanging weten te regelen. Ik probeer zo min mogelijk
verschillende mensen voor de groep te zetten, helaas is dit niet in
alle gevallen mogelijk. Ik hoop op uw begrip.

Het volgende Prikbord komt
uit op 6 oktober.
Namens het team,
Kim Zielman
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Kindervoorstelling in de herfstvakantie
De Culturele Raad Wierden heeft zoals elk jaar in de herfstvakantie, een prachtige
kindervoorstelling georganiseerd:
Guppie, voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 9 jaar.

Het is een voorstelling, gespeeld door Reuring Theater.
Korte inhoud: Door de zee zwemt een guppie. Een heel kleine guppie, die je makkelijk kan zien, zo
met die glimmende schubben. Ons guppie kijkt zoekend om zich heen, ze is op zoek naar
avontuur. Deze gup, die is niet bang. Ook niet voor een scherpe staart. Een nare vin die door het
zeewier schiet.
Ze gaat er achteraan. Domme gup, wat doe je nou…Guppies zijn geen vechtersbaasjes. En
haaien zijn niet lief. Haaien zijn niet op zoek naar vriendjes. Haaien zijn op zoek naar guppies. Om
te verslinden. Of toch niet? Misschien is deze haai wel lief. Als dat maar goed gaat!
Guppie is een voorstelling voor kleuters over een vriendschap tussen een shy haai en een
moedige gup. Hap, slik, blub…
Deze voorstelling is op: donderdag 15 oktober.
Aanvang 14.00 uur, duur circa 45 minuten.
Locatie: Basisschool, RKBS het Galjoen, Kruizemunthof 4 in Wierden.
We zijn heel blij weer een voorstelling te kunnen organiseren al gaat het wel een beetje anders
dan anders:
Want in verband met de corona regels mogen OUDERS, VERZORGERS, OPA’S EN OMA’S NIET mee
naar binnen.
We hopen natuurlijk dat er veel kinderen komen en de kaarten zoveel mogelijk in de voorverkoop
worden verkocht, lukt dat niet dan zitten we buiten op het plein nog kaartjes te verkopen.
Voorverkoop kaarten, 2 weken voor de voorstelling, bij boekhandel
Primera in Enter en Reterink in Wierden. De kosten € 3.50 pp
Om 14.00 uur precies gaat de zaal open, tot die tijd wordt er buiten op het plein gewacht.
Aan het eind van de voorstelling worden de kinderen naar buiten begeleid en kunnen ze op het
plein weer worden opgehaald.
Tot donderdag 15 oktober!
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Fietscontrole
VVN afdeling Enter-Wierden verzorgt al vele jaren een fietscontrole op de basisscholen in de
gemeente. Dit jaar is dat door Corona omstandigheden anders. Veel van de vrijwilligers van
VVN vallen binnen de risico groep. Dit jaar is daarom besloten de fietscontrole niet uit te voeren
op school. De vraag van VVN is of u samen met uw zoon/dochter de fietscontrole wilt uitvoeren.
Hieronder staan de belangrijkste punten genoemd en aangegeven in de bijbehorende figuur.

1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel.
4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken. Indien van
toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht.
6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er zijn geen ontbrekende spaken.
7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten witte of gele reflectoren aan de wielen,
minimaal 1 per wiel.
8. De banden zijn goed opgepompt en hebben voldoende profiel.
9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken als je op het zadel zit
11. De trappers zijn voldoende stroef.
12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. Tip: Heb je een open kettingkast en draag je een wijde broek?
Gebruik dan een broekclip of band, zodat de broek niet tussen de ketting kan komen.
14. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht.
15. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.
Wij raden u aan om de fietscontrole samen met uw zoon/dochter te doen, dan weten zij ook wat de belangrijkste onderdelen
van de fiets zijn. Lukt het u niet om al deze punten te controleren dan zullen de plaatselijke fietsenmakers u hier graag bij willen
helpen.
Als deze punten regelmatig worden gecontroleerd en uw kind veilig aan het verkeer deelneemt kunt u hem/haar met een gerust
hart naar school laten gaan.
Veilig fietsen houdt immers ook in dat op de fiets de smart- of iPhone niet gebruikt wordt en er rekening wordt gehouden met
de andere verkeersdeelnemers. Nieuw fenomeen hierbij zijn de zgn. snelfietsen (pedelacs) die je (bijna) niet hoort aankomen.
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