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Algemeen: 
Het is alweer even geleden en we zijn ondertussen alweer keihard aan het werk, maar hopelijk heeft 
iedereen goede feestdagen en een fijne vakantie gehad om uitgerust het nieuwe jaar in te gaan.  
 
Helaas starten we het jaar 2020 met het bericht dat juf Dianne een nieuwe baan heeft  
gevonden en geaccepteerd. Juf Dianne rijdt al 20 jaar lang vanuit Bathmen naar Zeewolde. De baan 
die zij gevonden heeft, is dichterbij huis. Ondanks het feit dat wij Juf Dianne enorm zullen missen, 
begrijpen wij haar keuze. Juf Dianne blijft nog tot aan de voorjaarsvakantie bij ons en zal haar 
afscheid vieren op haar laatste werkdag op dinsdag 18 februari. Tot die tijd heeft u nog de 
gelegenheid om haar gedag te zeggen. Momenteel zijn we druk bezig met het zoeken naar de juiste 
vervanging voor deze groep. Zodra hier meer over bekend is, hoort u van ons. 
 
Maandag 6 januari is het team gestart met een studiedag. 
Tijdens deze dag is het team in de ochtend geschoold om nog beter te kunnen  
werken met onze nieuwe methode voor rekenen. 
In de middag hebben we samen gesproken over ons samenwerkingskarakter.  
De komende weken gaan we aan de slag met het thema “moed”.  Ook hebben  
we gesproken over de invulling en werkwijze voor volgend schooljaar.  
Hierover snel meer. 
 
Al met al dus een hele leerzame dag en start van het jaar! 

 

Belangrijke data: 
 Maandag 20 januari: inschrijven 15-

minutengesprekken ouders met 
meerdere leerlingen 

 Dinsdag 21 januari; inschrijven 15-
minutengesprekken resterende ouders 

 Vrijdag 31 januari; school gesloten i.v.m. 
landelijke staking 

 Donderdag 6 februari;   
15-minutengesprekken 

 Maandag 10 februari;  
15-minutengesprekken 

 Donderdag 20 februari;  
meegeven rapport 1 

 Vrijdag 21 februari; studiedag 

 22 februari t/m 1 maart; 
voorjaarsvakantie 

  
 
 
De Nationale Voorleesdagen starten weer op 
woensdag 22 januari a.s..  
Het belang van voorlezen kunnen we niet vaak 
genoeg benadrukken. Het is belangrijk voor de 
taalontwikkeling van kinderen. Ze leren meer 
woorden, leren luisteren en stimuleren hun 
fantasie. Buiten dit is het natuurlijk ook heel 
gezellig om samen een boek te lezen met uw 
kind.  
Tijdens de Nationale  
Voorleesdagen wordt  
er in alle groepen extra  
aandacht gegeven aan  
het voorgelezen.  
 
 
Gezocht:  
Nieuwe overblijfmedewerkers! Met het vertrek van een aantal stagiaires is de overblijfgroep op 
zoek naar nieuwe medewerkers. Lijkt het u leuk om er voor te zorgen dat onze leerlingen een fijne 
lunch hebben, laat dit dan weten aan onze coördinatoren Joyce of Jolanda.  
Dit kan via het volgende mailadres: overblijven@hetwold.nl  
 
15-minutengesprekken: 
De 15 minuten-gesprekken komen er weer aan. Volgende week staat de gesprekkenplanner van 
Parro weer open. Op maandag 20 januari vanaf 8 uur hebben eerst de ouders met meerdere 
leerlingen bij ons op school de gelegenheid om zich in te tekenen en vanaf dinsdag staat de 
gesprekkenplanner open voor iedereen. U heeft dan een week de gelegenheid om u in te tekenen. 
De gesprekkenplanner sluit op maandag 27 januari. 

 
 

mailto:overblijven@hetwold.nl

