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Algemeen:
Herfstvakantie! Een moment om de eerste indrukken van het schooljaar te verwerken. Alle groepen
zijn goed gestart en kunnen zich na de eerste weken school echt een groep gaan noemen. Er wordt
hard gewerkt, maar ze hebben ook veel plezier samen.
Corona is nog niet weg en helaas lijkt het soms ook heel dichtbij te komen. Meerdere leerkrachten
zijn ondertussen getest en gelukkig allemaal negatief. De groepen hebben we op kunnen vangen en
we hopen dat dit ook mogelijk blijft.
De dagen worden kouder en wij merken dat er steeds meer kinderen met de auto naar school
worden gebracht. Dit begrijpen wij heel goed, maar wij merken ook dat er gevaarlijke situaties
ontstaan bij ingang van de parkeerplaats voor het Luxor. Auto’s staan bij de ingang stil om een kind
uit te laten stappen of er worden daar auto’s geparkeerd. Wij willen u vragen om uw auto te parkeren
in de daarvoor bestemde parkeervakken. Zo houden we het overzichtelijk en veilig voor alle kinderen
die naar school komen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Rest mij niks anders dan u een hele fijne herfstvakantie toe te wensen en wij hopen jullie gezond en
wel weer terug te zien op maandag 26 oktober.
WoldWereldKids:
Dit schooljaar zijn we gestart met WoldWereldKids. Een onderdeel
hiervan zijn de HVO en GVO lessen. Juf Idelette geeft De HVO
lessen en via onderstaande link komt u bij een filmpje waar zij
zichzelf aan u voorstelt.
https://drive.google.com/file/d/1TW7wu2LjwVp_JFwBZTN56cf9qNJY
aIHi/view?usp=drive_web
Belangrijke data:

Wist u dat:

Maandag 26 oktober; eerste schooldag na
de herfstvakantie.
Woensdag 28 oktober t/m woensdag 4
november; kwartiergesprekken
Donderdag 5 november; Nationaal
Schoolontbijt
Woensdag 11 november; Sint Maarten

- We dit schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage via
Parro vragen.
- Dat u ook een donatie kunt doen.
- Dat dit al is gedaan door een aantal ouders en dat
we hen hiervoor willen bedanken.
- U nog tot 1 november uw privacy voorkeuren kunt
doorgeven via Parro.

Nieuwe leerkracht:
Even voorstellen..
Ik ben Julia Visser-Guise, 27 jaar en woon in Harderwijk.
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op 't Wold.
Op maandag t/m woensdag ben ik de groepsleerkracht van groep 4.
Afgelopen 6 jaar ben ik werkzaam geweest in Lelystad.
Hier heb ik altijd fulltime gewerkt, tot ik in 2019 moeder werd.
Sindsdien ben ik 3 dagen gaan werken.
Laten we er een fantastisch schooljaar van maken!
Hopelijk kunnen we elkaar snel in het echt zien en spreken!
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