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Algemeen:
Elk schooljaar opnieuw wordt er een nieuwe groep gevormd. Er komen klasgenootjes bij of
klasgenootjes verlaten de groep. Ook als de groep helemaal hetzelfde blijft, wordt de groep na de
zomervakantie opnieuw gevormd. Na zo'n lange periode uit elkaar geweest te zijn, worden de regels
en groepsnormen weer opnieuw bepaald.
De weken tot aan de herfstvakantie noemen we de gouden weken. In deze weken wordt de groep
gemaakt. Wie zijn wij samen als groep? Wat zijn de regels? Wat hebben samen gemeen en waarin
verschillen we?
Deze gouden weken worden door de leerkrachten gebruikt om samen een groep te vormen. Dit doen
zij door extra aandacht te besteden aan groepsactiviteiten,
maar ook door extra aandacht te geven aan ieder kind individueel.
Zo voelt en krijgt ieder kind zijn/haar plekje in de klas en in de school
en zal het met plezier naar school toe gaan.
Wij hopen er samen met u een fantastisch jaar van te maken!
Desiree van Leeuwen

Samen aan de slag voor de
kinderen in Zeewolde:
De gemeente Zeewolde heeft financiële
middelen vrij gemaakt om de verbinding
tussen het onderwijs en jeugdhulp te
versterken. Dit betekent dat er met ingang
van heden een klantmanager jeugd van de
gemeente aan onze school verbonden is.
Zijn naam is Joram Westerink en zal
samenwerken met onze IB-er (juf Elja) op
het gebied van zorg rondom leerlingen.
Zij kunnen samen zaken oppakken op het
gebied van zorg die het onderwijs
overstijgen.

Belangrijke data:
Maandag 21 september: informatieavond groep 3
Donderdag 24 september: schoolfotograaf
Maandag 28 september: MR-vergadering
Woensdag 30 september: start Kinderboekenweek
Donderdag 1 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij
Maandag 5 oktober: informatieavond groepen 1/2 en 8
Maandag 12 oktober: informatieavond groepen 3 t/m 7
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
Belangrijke mededelingen:
De luizencontrole gaat helaas niet door. Wij willen u
vragen zelf uw kind goed te controleren.
Traktaties zijn toegestaan op ’t Wold. Wel willen wij u
vragen om vanuit de winkel verpakte traktaties mee te
geven.
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Graag uw aandacht voor het volgende:
Vanaf 1 augustus moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. Dit is een besluit door de wetgever genomen
en waar wij als school aan gehouden worden. Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Dat
betekent dus dat er nergens meer op het schoolplein gerookt mag worden. Dit geldt voor iedereen:
leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere
activiteiten buiten schooltijd mag niet worden gerookt.
Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije omgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien
roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in
hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt
ongewenst meeroken.
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten op het schoolplein
En bij de ingang van het plein, bij het hek of in het zicht van leerlingen.
Alvast dank voor uw medewerking!
Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving
voor onze kinderen.
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