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Sinterklaas 
 
Wat hebben we gisteren genoten van een prachtig sinterklaasfeest.  
Het leek er even op dat de Sint niet zou komen, dus meester  
Chretien zag zijn kans schoon en kwam met paard en al op het podium.  
Uiteraard trapte de kinderen daar niet in en al snel daarna kwam de echte Sinterklaas 
met zijn pieten. 
 

 

 

Speelpleincoach 
De afgelopen weken hebben de 
meeste leerlingen van groep 8 een 
cursus "speelpleincoach" gekregen 
van Samantha, onze  
buurtspeelcoach. 
De bedoeling is dat de kinderen na 
deze cursus bij toerbeurt vanaf januari 
in pauzes andere klassen/groepjes 
leerlingen gaan begeleiden bij een 
(nieuw)spel. 
 
Roken bij de ingang 
Zoals u weet, mag er op het plein niet 
gerookt worden. Graag zouden we u 
ook willen vragen om de doorgang bij 
het hek rookvrij te houden. Alvast 
hartelijk dank voor de medewerking. 

Vragenlijsten 
 
Zoals u heeft gemerkt, wil het me maar niet lukken om de 
vragenlijsten goed te versturen. Op ’t Wold willen we graag blijven 
leren en ontwikkelen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, 
hebben we uw mening als ouder ook nodig. Om een goed beeld te 
krijgen van wat u denkt, willen we graag dat u voor ieder kind dat 
bij ons op school zit een vragenlijst invult.  
Het kan namelijk zijn dat uw mening over de school voor uw 
zoon/dochter in een bovenbouwgroep heel anders is dan 
bijvoorbeeld voor uw zoon/dochter in een onderbouwgroep. Wij 
dachten hiervoor de oplossing te hebben gevonden. Maar helaas 
is dit niet het geval.  
Voorlopig krijgt u van ons even geen vragenlijst. Deze schuiven wij 
door naar het nieuwe kalenderjaar. 
Mocht u in de tussentijd ergens mee zitten of heeft u vragen, dan 
staat mijn deur altijd voor u open.  
Wees welkom! Samen weten we meer dan alleen! 

Vanuit de ouderraad: 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Aan het begin van het schooljaar bent u geïnformeerd over de vrijwillige ouderbijdrage.   
De ouderbijdrage is dit jaar €30 per kind. Van deze bijdrage worden diverse activiteiten zoals Sinterklaas, de 
kerst, Koningsspelen met veel liefde georganiseerd door de ouderraad. 
 
Heeft u de bijdrage al betaald of is deze mogelijk  aan uw aandacht ontsnapt? 
Zonder uw bijdrage, zijn wij niet in staat om alle bovengenoemde activiteiten te organiseren.  
 
Daarom willen wij u vragen om ons financieel te ondersteunen en de ouderbijdrage alsnog over te maken op 
rekeningnummer NL79RABO0112508448, t.n.v. Stichting Schollfondsen ’t Wold, o.v.v. naam kind, klas en 
schoolfonds 19/20.  
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die gerust aan ons stellen.  
Alvast dank voor uw medewerking! 
  
Met vriendelijke groet, 
Ouderraad ‘t Wold 
  
 
 
 
 


