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Mededelingen vanuit de directiekamer: 
We zijn inmiddels een maand onderweg in het nieuwe schooljaar. De blaadjes waaien de school 
binnen en de groepen zijn zich volop aan het vormen. Naast de groepsvormende spelletjes zijn we 
ook al hard aan het werk. Zo zijn we met ingang van dit schooljaar gestart met een nieuwe 
rekenmethode in de groepen 3 t/m 7 (volgend jaar ook voor groep 8), een nieuwe versie van Veilig 
Leren Lezen in groep 3 en de nieuwste versie van Schatkist bij de kleutergroepen. Nieuwe methodes, 
nieuw materiaal nodigt uit en is ook altijd even zoeken en wennen. Meestal gaat het goed en soms 
gaat het even helemaal niet. Dat is balen en tegelijkertijd het moment waarop geleerd wordt. Zo 
wordt er flink gewerkt in de school. 
 
 Info omtrent verzuim/verlof 
Aan verzuim zitten een aantal regels verbonden. In deze 
Wolderweetjes laten we u weten hoe het ook alweer zit met wel 
of geen recht  hebben op verlof. 
Een kind hoeft uiteraard  niet naar school bij: 

 Ziekte 

 Schorsing 

 Een religieuze verplichting 

 Een huwelijk 

 Een uitvaart 
Behalve voor ziek zijn, moet u voor de andere onderdelen wel 
een verlofaanvraag doen.  
 
Wilt u buiten de schoolvakanties op vakantie, dan moet u 
daarvoor verlof aanvragen. Ook hier zitten voorwaarden aan 
vast. 
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:  

 u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de 
schoolvakanties op vakantie kunt; 

 het verlof niet in de eerste twee weken na de 
zomervakantie valt. 

U kunt deze aanvraag maar 1x per jaar doen. 
Een verlofformulier is verkrijgbaar op de website of bij Desiree. 
 

Een aantal data: 
 Maandag 7 oktober; 

infoavond groep 1/2 en   
groep 8 

 Vrijdag 11 oktober;    
afsluiting Kinderboekenweek 

 Maandag 14 oktober; 
infoavond groep 3 t/m 7 

 Woensdag 16 oktober;     
open dag 

 Vrijdag 18 oktober;  
studiedag, alle leerlingen zijn 
vrij 

 Week 43; maandag 21 t/m 
zondag 27 oktober; 
herfstvakantie 

 
 
 
 
 

 
 
 

En verder: 
o Dinsdag 1 oktober zijn we officieel van start gegaan met de leerlingenraad. Vanuit de groepen 6 t/m 8 

zijn er aan de hand van verkiezingen twee leerlingen per groep gekozen. Met 8 leerlingen vormen zij 
samen de leerlingenraad en vergaderen 4x per jaar.  

o Na de vorige oproep van de overblijf hebben zich ouders gemeld om te komen helpen. Hartelijk dank 
hiervoor. Nu zijn ze nog op zoek naar wat extra ondersteuning op de maandag. Dus, heeft u tijd en 
vindt u het leuk om op school te helpen. Meldt u dan aan bij Joyce of Jolanda of mail naar 
overblijven@hetwold.nl  

o Vanaf donderdag 31 oktober is het voor de groepen 7 en 8 weet tostidag tijdens het overblijven. Denkt 
u er aan om uw kind dan een boterham met kaas mee te geven. 

o Vandaag zal de GGD een fittest doen tijdens de gymlessen van de groepen 5 t/m 8.  De fittest bestaat 
uit drie onderdelen. De shuttle run test, vragenlijst sportparticipatie en BMI lengte en gewicht. Deze 
cijfers wilt de gemeente graag hebben om de fitheid van de kinderen van Zeewolde te meten. Er 
worden geen namen opgeschreven alles is anoniem.  

o Voor de groepen 1 t/m 3 zijn we op zoek naar een extra ouder die kan helpen tijdens de 
luizencontrole. Deze controle vindt altijd plaats op de eerste woensdag na de vakantie. Ik hoor graag 
wie ons team komt versterken. 
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