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Algemeen: 
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van juf Dianne. Na ruim 20 jaar lief en leed te 
hebben gedeeld op ’t Wold, gaat zij vanaf 1 maart dichterbij huis werken. Samen met collega’s en 
oud-collega’s hebben we er een mooi afscheidsfeestje van gemaakt. 
Voor de groepen op ’t Wold betekent dit het volgende: 
Groep 3 
Maandag en dinsdag: juf Tanja 
Woensdag t/m vrijdag: juf Tineke 
Groep 5 
Maandag t/m vrijdag : juf Anjuly 
Dan kunnen wij u ook nog melden dat er vanaf 2 maart,  
dus na de voorjaarsvakantie, gestart wordt met een instroomgroep. 
Juf Lieke zal onze jongste kleuters tot aan de zomervakantie les geven. 
We wensen onze nieuwe leerlingen veel plezier toe! 
 
Als volwassenen willen we graag het goede voorbeeld geven. Daarom   
Willen wij u helpen herinneren aan het feit dat we de stoep en de doorgang  
naar de school vrij willen houden. Zet uw fiets aan de ander kant van  
het fietspad. Zo kan een ieder veilig naar school en naar huis!  
Ook wil ik u vragen niet te roken op het schoolplein of op de stoep bij het  
schoolplein. Het geven van een goed voorbeeld is ook hierbij heel belangrijk. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en een hele fijne vakantie toegewenst! 
Tot maandag 2 maart! 
 
 

 Belangrijke data: 

 22 februari t/m 1 maart; 
voorjaarsvakantie 

 Woensdag 4 maart; luizencontrole 

 Woensdag 11 maart; studiedag. Alle 
leerlingen zijn vrij. 

 Vrijdag 13 maart: weeksluiting groep 4. 

 Woensdag 16 maart; boomfeestdag 
groep 6. 

 Vrijdag 20 maart: weeksluiting groep 7 

 Woensdag 25 maart; Grote Rekendag. 

 Woensdag 1 april; open dag. 
 

 Kwaliteit van ons onderwijs: 
 
Om de kwaliteit  van ons onderwijs goed te 
houden, hebben we afgelopen woensdag met 
het team gekeken naar onze resultaten n.a.v. 
de Cito-toetsen. Alle resultaten hebben we 
verwerkt in een datamuur. Mooi om te zien hoe 
het team bezig is met het continue verbeteren 
van ons onderwijs. 
 
Ook uw stem en mening hebben we nodig om 
de kwaliteit van ons onderwijs goed te houden. 
Daarom wil ik u helpen herinneren aan de 
vragenlijst die we onlangs hebben verstuurd. 
De sluitingsdatum voor deze vragenlijst is 
verlengd naar woensdag 4 maart. Wij hopen 
dat u even de tijd en de moeite wilt nemen om 
deze vragen te  beantwoorden. Bedankt! 

Vakantierooster 2020-2021 
 

Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20 
Kerstvakantie 21-12-20 t/m 01-01-21 
Voorjaarsvakantie 22-02-21 t/m 26-02-21 
Pasen 02-04-21 en 05-04-21 
Meivakantie 26-04-21 t/m 07-05-2021 
Hemelvaart 13-05-21 en 14-05-21 
2e Pinksterdag 24-05-21 
Zomervakantie 19-07-21 t/m 27-08-21 

 


