
Basisschool ’t Wold,  Flevoweg 68,  3891 CB Zeewolde,  036-5221501                                                  

Mededelingen vanuit de directiekamer: 
 
De klok is weer teruggezet naar onze normale tijd, 
de wintertijd. Dat betekent dat de tijd van kortere dagen, 
onstuimiger weer en feestdagen weer is aangebroken. 
De herfst is duidelijk zichtbaar. De maand november is 
ook de maand dat Sinterklaas weer aankomt in Nederland. 
Wij gaan er met z’n allen weer een mooi feest van maken. 
 
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van 
juf Nelleke. Zoals u in eerdere berichtgevingen heeft 
kunnen lezen, was juf Nelleke werkzaam op zowel ’t Wold 
als bij onze stichting. Met ingang  van 1 november zal juf  
Nelleke alleen nog maar werkzaam zijn bij onze stichting.  
Samen met het team hebben we genoten van een heerlijke  
high tea! We zullen juf Nelleke en alles wat zij deed 
voor ’t Wold, enorm missen! Bedankt voor alles! 
 

 

  W   lder  Weetjes 
          november 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVO/GVO: lessen Feest. 
 
In de weken tot aan Sinterklaas werken we 
met de leerlingen aan het thema “feest”. 
Feesten vanuit verschillende geloven. De 
weken daarna tot kerst staat het thema 
“lichtjes” centraal. 
Vanaf februari/maart hopen we te kunnen 
starten met lessen van “Leren Leven”. Een 
methode die wij willen gaan gebruiken voor 
onze lessen HVO/GVO. Uiteraard wordt u 
als ouder hierover geïnformeerd. 

Een aantal data: 
 

- Maandag 11 november; Sint Maarten 
- Dinsdag 19 november; leerlingenraad 
- Maandag 25 november; MR-vergadering 
- Donderdag 5 december: 

Sinterklaasviering. Leerlingen groepen 1 
t/m 4 zijn ’s middags vrij. 

- Vrijdag 6 december; studiedag, alle 
leerlingen zijn vrij. 

- Woensdag 18 december; kerstmaaltijd 
- Vrijdag 20 december; kerstviering. Alle 

leerlingen zijn ’s middags vrij. 
 

 

 

 

 

 

 

En verder: 
 

 Afgelopen donderdag hebben we genoten van een heerlijk schoolontbijt. OR bedankt voor 
jullie hulp!! 

 Vanuit de overblijf hebben we het  verzoek gekregen u te vragen om uw kind op tijd op te 
geven voor het overblijven.  

 Voor de kinderen die niet overblijven is de afspraak dat ze vanaf 13 uur weer welkom zijn op 
het plein. Zou u hier als ouder op willen letten. Het gebeurt nu regelmatig dat er al eerder 
kinderen op het plein zijn en dit schept verwarring. 

 Vergeet niet uw privacy voorkeur door te geven via Parro.  

 Uw mening nemen wij altijd serieus. Daarom ontvangt u binnenkort van ons een vragenlijst. 
Houdt uw mailbox in de gaten. Het komt binnen via een vreemd mailadres. 

 Met het vertrek van meester Kees is de werkgroep Sint op zoek naar een muzikale ouder die 
bereid is om ons te helpen. Meer info is te krijgen bij juf Ante, juf Dicky of juf Gerrie. 


