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Algemeen:
Helaas kunnen we nog geen streep zetten onder Corona. Wat was het weer fijn om ouders in de school
te zien. Dat u gewoon naar binnen kon lopen, zonder na te hoeven denken over afstand of
mondkapjes. De realiteit is echter anders en de eerste besmettingen zijn de school binnen gekomen. In
tegenstelling tot eerder dit jaar hoeven, hoeft niet de hele groep naar huis als er iemand positief is
getest. In geval van besmettingen volgen we altijd het advies van de GGD op. Gelukkig zijn het bij
enkele besmettingen gebleven en blijft ook de komende periode iedereen gezond.
Hartelijk dank aan de ouders en het snelle handelen.
Mochten er vanavond tijdens de persconferentie maatregelen komen die onze school raken, hoort u
uiteraard weer van ons. Voor nu blijf gezond en let een beetje op elkaar in de positieve zin!

Leerkracht groep 8:
Met ingang van 1 november heeft juf Tamara een nieuwe functie als intern begeleider geaccepteerd
binnen de stichting. Juf Tamara heeft een paar jaar geleden de opleiding voor intern begeleider
succesvol afgerond. In oktober kwam de kans voorbij om dit ook in de praktijk tot uitvoering te
brengen. Het team en de kinderen van ‘t Wold zullen haar enorm missen, maar wensen haar heel veel
succes.
Momenteel zijn we druk bezig met de zoektocht naar een goede vervanger. Tot aan de kerstvakantie
zal juf Ante de groep volledig draaien.

Oproep bijna 4-jarigen:
Is uw zoon of dochter bijna 4 jaar, schrijf hem/haar dan alvast in. Dit geeft ons
duidelijkheid in de hoeveelheid leerlingen en kunnen we er op inspelen.
Kent u iemand met een bijna 4 jarige. Geef ze de tip om ook op ‘t Wold te
komen kijken. Hier maken we altijd tijd voor vrij!

Uitkomst enquête:
Enige tijd geleden hebben we u een aantal vragen gesteld over de communicatie binnen ‘t Wold.
Hier zijn de volgende conclusies uitgekomen.

● Belangrijk nieuws, zoals bijvoorbeeld langdurige vervangingen, vrijwillige ouderbijdrage,
schoolreisje worden via de Parnassys mail naar u verstuurd met een kleine herinnering hiernaar
in Parro.

● Korte mededelingen worden via Parro verstuurd.
● De WolderWeetjes Kids krijgt geen vervolg meer. Met Parro kunnen we een heleboel leuke

momenten met u delen en we zullen dit ook wekelijks doen.



Maandsluitingen:
Dit jaar zijn we gestart met de maandsluitingen. Afgelopen vrijdag was groep 8 aan de beurt en dit was
gelijk een goede oefening voor de musical aan het eind van het jaar. Hieronder ziet u de planning voor
het gehele jaar. Helaas gooien de nieuwe maatregelen roet in het eten en zijn al deze data onder
voorbehoud. We zullen per maand bekijken of het doorgang kan krijgen en in welke vorm. Zo zal de
maandsluiting van groep 4 eind november niet doorgaan. We willen iedereen gezond houden en niet
alle kinderen door elkaar in de middenruimte zetten. We houden u op de hoogte.

29 oktober:         groep 8
26 november:     groep 4
28 januari:          groep 7
25 februari:         groep 3
25 maart:            groep 6
21 april:              groep 1/2B
20 mei:               groep 5
24 juni:               groep 1/2A

Traktaties:
Op school vieren we graag een feestje met de kinderen als er een jarige is en een traktatie hoort erbij.
Maar één ding is echt voldoende. Zou u hier rekening mee willen houden?

Gym:
Op vrijdag vinden alle gymlessen plaats. Na een evaluatie in het team hebben we een wijziging
aangebracht in het rooster.
08.45 - 10.15 uur: groep 3 en groep 6
10.30 - 12.00 uur: groep 5 en groep 7
12.15 - 13.45 uur: groep 4 en groep 8

Dit betekent dat de leerlingen van de groepen 3 en 6 op vrijdag zoals altijd op tijd op school moeten
zijn. De leerkrachten vertrekken om 8.30 uur richting de gymzaal.
Verder willen we u vragen om de gymtassen op vrijdag mee naar school te geven en wij zullen deze op
vrijdag ook weer mee naar huis geven. De kapstokken in de gangen zijn overvol en er raken dingen
kwijt. Dit willen wij graag voorkomen.

Wist u dat…….
- de kwartiergesprekken worden aangegeven op de jaarkalender. Zo weet u als

ouder(s)/verzorger(s) op welke dagen deze zijn en kunt u er rekening mee houden. De volgende
gesprekken zijn op maandag 3 februari en donderdag 7 februari. Wil u hier vast ruimte voor
houden in uw agenda?

Belangrijke data:
● Vrijdag 3 december: Sinterklaasviering. Alle leerlingen zijn om 12 uur vrij.
● Woensdag 22 december: kerstdiner
● Donderdag 23 december: kerstviering
● Vrijdag 24 december: Studiedag: alle leerlingen zijn vrij.


