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Mededelingen vanuit de directiekamer: 
Terwijl we het gevoel hebben net weer te zijn begonnen, is het toch echt het einde van het schooljaar. 
Een jaar waarin we veel met elkaar hebben meegemaakt. Van onderwijs op afstand, tot 50%-
onderwijs en gelukkig uiteindelijk allemaal weer naar school. Alle medewerkers van ’t Wold willen u 
hartelijk danken voor de inzet en de moeite die u heeft moeten doen om het thuis allemaal voor 
elkaar te krijgen. Het was soms moeilijk, soms heel leuk, maar uiteindelijk nemen we uit elke situatie 
iets mee. Laten we hopen dat we schooljaar 2020-2021 “normaal” mogen starten en beleven. Hoe dat 
daadwerkelijk zal zijn eind augustus weten we niet. In de laatste week van de vakantie zal ik u via de 
mail op hoogte brengen van de stand van zaken en welke afspraken en regels er dan gaan gelden. 
Voor nu een hele fijne vakantie toegewenst! Geniet van elkaar! En hopelijk allemaal gezond weer 
terug. 
 

Evaluatie vragenlijst: 
Zoals beloofd, zou ik u op de hoogte brengen van de uitkomsten van de vragenlijst. 
1. In de periode dat uw zoon/dochter thuis aan het werk was, was er voldoende werk beschikbaar? 
Ja  80,2%   Nee  3,4%   Anders  16,4% 
2. In de periode dat uw zoon/dochter thuis aan het werk was, was er voldoende contact met de leerkracht. 

Ja  78,4%   Nee  6,9%   Anders  14,7% 
3. Had u thuis voldoende digitale middelen om het onderwijs voort te zetten? 

Ja  77,4%   Nee  7,8%   Anders  14,8% 
4. Kon u voldoende begeleiding geven aan uw zoon/dochter? 

Ja  80,2%   Nee  8,6%   Anders  11,2% 
5. De 5 gelijke dagen met continurooster is mij goed bevallen. 

Ja  80,2%   Nee  3,4%   Anders  16,4% 
 
De antwoorden bij de derde keuze hebben we verwerkt in onze evaluatie en mochten we ooit weer in een 
dergelijke situatie komen, kunnen we deze tips meenemen. 
 
Op de vele vragen over het continurooster wil ik graag wat toelichten.  
Wanneer een school de schooltijden definitief wil veranderen, zal dit altijd moeten gaan met instemming van de 
oudergeleding van de MR. Doordat er heel positief is gereageerd op het continurooster zowel door de ouders 
als door het team willen we volgend schooljaar gebruiken om te onderzoeken of het continurooster iets is voor 
’t Wold en zo ja, in welke vorm. Dit wordt een agendapunt op de eerste MR-vergadering komend schooljaar.  
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Overblijven: 
Als alles goed blijft gaan, starten we het 
schooljaar 2020-2021 met onze “oude” 
tijden. Dit betekent ook dat het overblijven 
weer van start gaat. Hiervoor zijn we op 
zoek naar nieuwe krachten. Mocht u hier 
meer over willen weten, kunt u contact 
opnemen met Jolanda, via 
overblijven@hetwold.nl  

 
 
 
 
 

 
 
 

Studiedagen 2020-2021: 

Donderdag 1 oktober 2020  
Vrijdag 18 december 2020  
Maandag 4 januari 2021  
Woensdag 10 maart 2021  
Dinsdag 6 april 2021  
Dinsdag 25 mei 2021  
Vrijdag 16 juli 2021  
 
Begin schooljaar ontvangt u weer een kalender van ons. 

Vakanties 2020-2021: 
Herfstvakantie  17 t/m 25 oktober 2020 
Kerstvakantie  19 december 2020 t/m 3 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021 
Goede vrijdag  2 april 2021 
Tweede Paasdag 5 april 2021 
Meivakantie  24 april t/m 9 mei 2021 
Hemelvaartvakantie 13 en 14 mei 2021 
Tweede pinksterdag 24 mei 2021 
Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tot ziens groep 8! 
Dinsdag 14 juli was de laatste schooldag van groep 
8. Na twee fantastische musicalavonden en een 
geweldige driedaagse was het echt tijd om alle 
leerlingen van groep 8 uit te zwaaien.  
Alle leerlingen van ’t Wold stonden in een erehaag 
op het schoolplein klaar. Het was gelukkig nog mooi 
weer. Na het noemen van de namen van alle 
kinderen van groep 8 gingen ze allemaal één voor 
één onder de boog door. 
Dag, groep 8! Het zit erop! 
We wensen jullie allemaal veel succes in jullie 
verdere schoolloopbaan en we hopen dat jullie nog 
eens langskomen om te  vertellen hoe het met je 
gaat. Maar nu eerst een hele fijne vakantie 
toegewenst!  
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