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Algemeen:
De lente is begonnen en dankzij juf Reggy hebben alle groepen
er al een beetje van kunnen genieten. Wat ontzettend leuk om te
zien hoe ieder kind hier plezier van beleeft.
Zoals u misschien al heeft gehoord zijn zowel juf Julia als juf Tanja
bevallen. Beiden hebben een prachtige dochter gekregen.
Moeders en dochters maken het goed en genieten van hun
tijd samen met het gezin.
Ondertussen is het alweer eind maart en gaan we de laatste maanden van het schooljaar in.
Momenteel zijn we druk bezig met de formatie en de jaarplanning. Zodra hier meer over bekend is,
hoort u dat van ons.
Wat leuk is om te melden, is dat ’t Wold volgend jaar haar 40e schooljaar in gaat. Dit betekent dat we
volgend jaar een feestjaar hebben. Hoe dit er allemaal uit gaat zien, hangt uiteraard af van de
maatregelen die dan gelden, maar we gaan van het positieve uit en hopen samen met u dit feestje te
kunnen vieren.
Ook zijn we bezig om ’t Wold een kleine update te geven. Volgend schooljaar mogen we in de
klassen nieuwe vloeren leggen en zal ook het leerling meubilair vervangen worden. In de jaren die
volgen zullen er ook andere updates plaatsvinden. Wordt dus vervolgd…
Alvast een heel fijn weekend gewenst en vergeet u niet de klok een uur vooruit te zetten in de nacht
van 27 op 28 maart!
Team ‘t Wold
Wold Wereld Kids en muziek:
Voor de lessen van Wold Wereld Kids
(HVO/GVO) en muziek hadden we altijd
vakdocenten in de school. Helaas zijn deze nu
niet welkom in het gebouw, maar de lessen gaan
door! Even anders, maar ontzettend leuk en
leerzaam.
Bij Wold Wereld Kids gaat het momenteel over
het thema moed. Aan de hand van dit thema
wordt er vanuit verschillende oogpunten
gesproken en gewerkt aan het thema.

Corona en onderwijs:
Gelukkig hebben we, sinds we weer naar
school toe gaan, geen klassen naar huis
hoeven sturen vanwege een positief geteste
leerling. In enkele klassen zijn er wel leerlingen
thuis gebleven vanwege verkoudheid of een
positief getest familielid. Online neemt deze
leerling dan deel aan de lessen in de klas. We
hebben samen veel geleerd in de lockdown
periode en pakken zo het online onderwijs in
combinatie met het fysieke onderwijs zo goed
mogelijk op.
Een speciaal dank u wel voor u als ouder(s).
Het is heel fijn om te merken dat u met ons
meewerkt en uw kind thuis houdt op het
moment dat het verkouden is. Op deze manier
zorgen we er samen voor dat iedereen gezond
blijft.

Belangrijke data:
Maandag 29 maart: groep 7 verkeersexamen theorie.
Dinsdag 30 maart: groep 7 verkeersexamen praktijk.
Donderdag 1 april: paasviering op school.
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij.
Zondag 4 april: Eerste Paasdag
Maandag 5 april: Tweede Paasdag, alle leerlingen zijn vrij.
Dinsdag 6 april: studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
Dinsdag 20 t/m woensdag 22 april: eindtoets groep 8
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