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Algemeen:
Wat een rare twee weken na de lockdown. Het winterse weer
heeft twee keer voor code rood gezorgd. De keuze om de
scholen te sluiten, was niet makkelijk en afgelopen zondag ook
vrij laat. Mijn excuses hiervoor.
Gelukkig viel het achteraf gezien mee. Het risico konden we
echter niet nemen en veiligheid staat dan ook altijd voorop.
Binnen de stichting gaan we bespreken hoe we hier in de
toekomst mee om gaan. Zodat dit vooraf al duidelijkheid geeft
aan teamleden en ouders.
Gelukkig heeft het weer ook voor mooie momenten gezorgd.
Als u op onderstaande link klikt, krijgt u hier een kleine indruk van.
https://fb.watch/3HgrvRyqCR/
Na de vakantie staat op woensdag 10 maart een studiedag op de planning. Doordat we al zoveel
onderwijs hebben gemist, hebben we besloten om deze dag te laten vervallen. Alle kinderen worden
dus die dag op school verwacht.
Donderdag 11 maart krijgt uw zoon/dochter het rapport mee. Dit is later dan op de planning stond.
We hebben de extra weken gebruikt om een nog beter beeld te krijgen.
Nieuwe leerkracht groep 4:
Hallo leerlingen, ouders en verzorgers van ‘t Wold!
Op 1 februari ben ik begonnen in groep 4 op ‘t Wold. De kinderen heb ik gelukkig de afgelopen twee
weken al op school ontmoet. Omdat ik begrijp dat je als ouder graag wil weten wie er voor de groep
staat, schrijf ik hieronder een klein berichtje, zodat jullie een idee krijgen van wie er met jullie
kinderen gaat werken.
Nadat ik de Pabo heb afgerond, ben ik 18 jaar werkzaam geweest op een school in Groenekan.
Daarna ben ik in Bussum gaan werken om toch ook wat dichter bij huis te zijn. Afgelopen zomer ben
ik samen met mijn man, 3 kinderen en ontzettend eigenwijze labrador
naar Zeewolde verhuisd.
Ik hou ervan om met de kinderen en de hond door Zeewolde heen
te wandelen om steeds een beetje meer te leren kennen hier.
Daarnaast gaan wij graag naar ons huisje in Friesland.
Echt familietijd met elkaar hebben.
In de klas ben ik duidelijk (kinderen noemen dat wel eens streng )
en gebruik ik veel humor. Ik help kinderen graag stappen maken en
vier samen met hen een klein feestje als er dingen gelukt zijn.
Ondanks mijn ervaring zijn er op de ‘t Wold ook dingen nieuw voor mij,
ik zal dus ook echt even moeten wennen.
Ik ga graag met iedereen in gesprek en zo gauw het kan, maak ik graag live
een keer kennis. Tot dan!
Hartelijke groet, Iris
Boomplantdag en Grote Rekendag:
Door alle Coronamaatregelen is er besloten om de
Boomplantdag van 17 maart te verplaatsen naar woensdag
10 november 2021.
Ook de Grote Rekendag van 24 maart kan helaas geen
doorgang hebben. We kiezen er voor om onze tijd te
besteden aan het dagelijkse onderwijs, waarin alle vakken
worden aangeboden.
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Bespaar energie én geld met een superleuk spel!
‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’
En: ‘Hoeveelhet
lampen
branden
er eigenlijk
huis?’
Namens
hele
team
van ’tinWold:
Een paar van de vragen die aan de orde komen in
het spel Junior Energiecoach.
Door leerzame challenges, puzzels, experimenten
en winacties ontdekken kinderen en ouders via
dit spel hoe en waar ze energie kunnen besparen.
De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang,
15-30 minuten per week. Deelname is gratis!
Inschrijven kan tot 20 februari en het spel zelf start op 27 februari. Doe je mee?
Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de website van Junior Energiecoach

Belangrijke data:
Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari;
voorjaarsvakantie
Woensdag 10 maart: studiedag gaat niet door!
Alle leerlingen worden op school verwacht.
Donderdag 11 maart: rapport mee
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