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Algemeen:
De eerste WolderWeetjes van het jaar en ook nog eens in een nieuw jasje. Op deze manier hopen
we overzicht en duidelijkheid te creëren in alle informatie die wij met u willen delen. Mocht u
feedback hebben over deze nieuwe vorm, hoor ik het graag. Veel leesplezier gewenst!
‘t Wold 40 jaar:
Het schooljaar is gestart en helaas waren de maatregelen nog zo dat we geen ouders in de school
mochten ontvangen. Neemt niet weg dat we samen met de kinderen een goede start hebben
gemaakt. Een start van een schooljaar waarin we stilstaan bij ons 40-jarig jubileum. Dit hebben we
al een heel klein beetje gevierd met het hijsen van de vlag. Eind vorig jaar hebben we ons nieuwe
logo aan u bekend gemaakt, maar voor ons 40e schooljaar hebben we een speciaal logo laten
ontwerpen. De kinderen hebben samen met Geurt Morren, bestuurder van stichting Ante. de
nieuwe vlag gehesen en omdat er bij een verjaardag ook een cadeautje hoort, hebben alle
kinderen het Wolderganzenbord ontvangen.
Uiteraard willen we dit jubileum ook groots vieren en hiervoor hebben we in juni drie dagen
gereserveerd. Wij hopen dan u als ouder ook te mogen verwelkomen.

Nieuwe inrichting:
In de zomervakantie is er hard gewerkt in de school. Alle klaslokalen zijn voorzien van een nieuwe
vloer, de bakstenen muren zijn geschilderd, hebben de groepen 1/2 nieuwe stoeltjes en de
groepen 3 t/m 8 nieuwe tafels en stoelen. Wold 2.0!In de Parro berichten heeft u vast al wel wat
gezien en binnenkort kunt u dit met eigen ogen komen bewonderen.
Sporten in het Baken:
Van buiten lijkt het er niet op, maar het Baken is weer open voor de gymlessen. Van binnen ziet
het er prachtig uit. De ruimte kan opgedeeld worden in drie ruimtes en ook alle materialen zijn
vernieuwd. Wat zullen we genieten van de gymlessen op vrijdag!

Privacy:
Om de privacy van uw kind(eren) te beschermen is het nodig om jaarlijks de privacy voorkeuren in
te vullen. Dit kunt u doen via de Parro-app.
Hoe werkt het?
1.
2.
3.
4.

Ga naar 'Instellingen'.
Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
U kunt uw voorkeur aangeven over de volgende items:
- beeldmateriaal op Parro
- beeldmateriaal op Facebook
- beeldmateriaal voor de WolderWeetjes
- beeldmateriaal voor de WolderWeetjes Kids
- beeldmateriaal voor de lokale (digitale) krant
- beeldmateriaal voor de schoolgids
- beeldmateriaal voor de studie van stagiaires
- beeldmateriaal voor de website

Wij willen u vragen om voor ieder item uw voorkeur door te geven.
Dit kan tot aan de herfstvakantie. Daarna leggen we het vast en is de leerkracht op de hoogte.
Eventuele veranderingen gedurende het schooljaar kunt u doorgeven aan de leerkracht van uw
kind(eren).
Wold Wereld Kids:
Ook dit schooljaar gaan we verder aan de slag met de Wold Wereld Kids. Een belangrijk onderdeel
hiervan zijn de lessen HVO en GVO. Vorig schooljaar hebben de kinderen al kennis gemaakt met
onze GVO-docent Idelette. Dit jaar zal Marijn starten als onze HVO-docent. Samen werken zij aan
de hand van een thema en verdelen zij zich over de groepen. Ook de kleutergroepen krijgen vanaf
dit schooljaar HVO/GVO lessen.
Idelette en Marijn zijn op woensdag aanwezig op ‘t Wold.
Belangrijke data:
● Donderdag 16 en vrijdag 17 september:
● Vrijdag 17 september:
● Maandag 20 september:
● Vrijdag 24 september:
● Maandag 27 september:
● Dinsdag 28 september:
● Donderdag 30 september:
● Woensdag 6 oktober:
● Maandag 11 oktober:
● Vrijdag 15 oktober:
● Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober:

kamp groep 7
bosdag groepen 1/2 en 3
informatieavond groep 3
korfbal groep 4
informatieavond groepen 1/2 en 8
schoolfotograaf
studiedag, alle leerlingen zijn vrij
start Kinderboekenweek
informatiemiddag/avond groepen 3 t/m 7
afsluiting Kinderboekenweek
herfstvakantie

