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Een bijzonder einde van een bijzonder jaar!
Het jaar 2020 is bijna afgelopen en als we terugkijken dan is 2020 een bijzonder jaar
geweest. Een jaar waarin we allemaal te maken kregen met het coronavirus. Een jaar waarin
we te maken kregen met de sluiting van de scholen.
En nu op de valreep voor de kerstvakantie is er een
nieuwe sluiting voor een periode van drie weken.
Het afgelopen jaar heeft het nodige van ons
gevraagd. Leerkrachten en ouders werden
allemaal steeds vaardiger in de digitale wereld.
In een korte tijd veranderde er veel en nog steeds
veranderen we mee. Het is mooi om te zien hoe
ouders en school hierin samen optrekken om het
beste uit onze kinderen te halen.
Het grootste gemis dit jaar is elkaar niet kunnen zien.
Zowel leerkrachten als ouders geven aan dat het contact
met school er is, maar anders.
Hopelijk zal dit snel veranderen in 2021. Zodat we elkaar weer wat langer in de ogen kunnen
aankijken en elkaar weer de hand kunnen geven.
Voor nu wens ik u hele fijne dagen toe en een gezond 2021!
Geniet van elkaar!
Belangrijke data:
Dinsdag 5 januari t/m vrijdag 15 januari; thuisonderwijs
Maandag 18 januari: MR-vergadering
Donderdag 4 en dinsdag 8 februari; kwartiergesprekken
(U hoort nog van ons hoe dit gaat plaatsvinden)
Donderdag 18 februari; rapport mee
Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari; voorjaarsvakantie

ANWB fonds
De afgelopen maanden hebben 70 mooie maatschappelijke projecten meegedaan met de
campagne 'ANWB Fonds helpt je op weg'. ’t Wold wilde het budget gebruiken om naast de
school op het smalle voetpad geleide tegels aan te brengen.
Uit de stemronde ontstond er een top 3 per provincie. ’t Wold eindigde bij deze top 3 in de
provincie Flevoland.
Namens
het heleheeft
team
’t Wold:
De Adviescommissie
met van
veel plezier
alle projectplannen gelezen. Vrijdag 11
december hebben de leden vergaderd over de uiteindelijke winnaar per provincie. In de
afweging van de Adviescommissie is, naast het aantal behaalde stemmen, ook gekeken
naar welk project het best past binnen de thema's en criteria van het ANWB Fonds. Dit heeft
ertoe geleid dat we helaas niet de winnaar zijn geworden.
Voor iedereen die de moeite heeft genomen om op ons te stemmen, hartelijk dank daarvoor!
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