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Andere schooltijden:
Zoals we u eind vorig schooljaar hebben laten weten, willen we dit jaar onderzoeken of we volgend
schooljaar over willen naar andere schooltijden. In de afgelopen maanden hebben we gekeken naar
de diverse mogelijkheden van andere schooltijden, hebben we de voor- en nadelen naast elkaar
gezet (ook bezien vanuit het cao onderwijs) en hebben we gekeken waar de voorkeur van het team
ligt. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar uw voorkeur. Dit willen we gaan meten aan de hand van
een ouderraadpleging. Let op, deze raadpleging is geen stemming. De raadpleging is bedoeld om
mee te nemen in ons onderzoek.
In de raadpleging gaan we uit van twee mogelijkheden; het behouden van de huidige schooltijden en
het continurooster met vijf gelijke dagen.
Voor beide opties zijn veel voor- en nadelen te bedenken. Vaak zijn ze per gezin nog verschillend
ook. Uitgangspunt is en blijft wat het beste is voor (het onderwijs van) leerlingen, leerkrachten en
ouders.
Mocht u al vragen hebben over het continurooster, dan kunt u mij altijd mailen;
d.vanleeuwen@hetwold.nl
Wist u dat,
wij nu hard aan het nadenken zijn hoe we het
kerstdiner op school willen organiseren.
een groot deel van het team weer geschoold is op het
gebied van BHV (bedrijfshulpverlening).
De tostimiddagen bij het overblijven erg leuk en lekker
zijn!
Belangrijke data:
Vrijdag 4 december; Sinterklaasviering,
alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij.
Woensdag 16 december; kerstdiner
Donderdag 17 december; kerstviering
Vrijdag 18 december; studiedag, alle
leerlingen zijn vrij.
Parkeren:
In de WolderWeetjes van oktober hebben we een oproep gedaan om uw
auto netjes in de vakken te parkeren voor de Luxor en niet bij de ingang
van de parkeerplaats. Dit voorkomt onveilige situaties. We zien dat vele
ouders gehoor hebben gegeven aan deze oproep. Dank hiervoor.
Helaas zijn er nog een paar auto’s die hier toch (blijven) staan.
Wij willen u nogmaals verzoeken om in de vakken te parkeren, dit
voorkomt onveilige situaties. Binnenkort zal de wijkagent ook een ronde
doen en het voorkomt eventueel bekeuren.
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