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Algemeen:
Afgelopen week hebben we genoten van de Kinderboekenweek. Diverse gastsprekers hebben
gesproken over hun beroep. Van ambulancebroeder tot zelfs de burgemeester zijn te gast geweest op
‘t Wold. Mooi om te zien en te horen hoe kinderen aan het dromen zijn over wat ze willen worden later
als ze groot zijn. Hierover kwam ik een mooi gedichtje tegen.

Lieve juf
Ik schrijf u even
om te zeggen

dat ik niet meer kom.
Waarom?

Ik weet wat ik wil worden:
HELD!

Wat ik nu moet leren:
vliegen zonder vliegmachien,

vechten met enge dieren
en op een wiebeltouw balanceren.

U geeft geen les daarin.
Daarom heeft naar school toe gaan

voor mij niet zoveel zin.
Als juf deed u uw best,

dus: en kus en dankjewel.
Mocht u ooit iets overkomen

dan roept u maar,
dan kom ik snel!

MR en OR op ‘t Wold:
Het schooljaar is goed gestart en ook de MR- en OR-leden zijn weer van harte welkom in de school.
Hieronder vertellen we u wie er ook alweer in de MR en OR zitten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u
altijd bij één van hen terecht.

MR-leden.
Oudergeleding:
Jelle Koopmans (voorzitter), vader van Johan uit groep 6 en Ella.
Jerry van Leeuwen, vader van Yasmijn uit groep 6 en Silvan uit groep 4.
Amanda Vermeulen, moeder van Sebastiaan uit groep 4.

Personeelsgeleding:
Tanja Blokland, leerkracht groep 3.
Dicky van der Heiden, leerkracht groep 4.
Tamara Verloop, leerkracht groep 8.



Mailen kunt u ook naar woldmr@hetwold.nl

OR-leden
Hans Ultzen (voorzitter), vader van Roy uit groep 8, Nina uit  groep 6 en Manon.
Roelien Chardon, moeder van Ilse uit groep 8, Carlijn uit groep 6 en Marly uit groep 3.
Willemijn Stehouwer, moeder van Thimon uit groep 7 en Pepijn.
Tamara IJdens, moeder van Maaike uit groep 8 en Lars.
Dirk-Jan Alken, vader van Thijs uit groep 5 en Bram uit groep 3.
Ilonka Goedhart, moeder van Liv uit groep 7 en Jazz uit groep 4.
Willem Vedder, vader van Lotte uit groep 6 en Mees uit groep 3.
Tineke van Teeffelen, leerkracht groep 3.

Mailen kunt u ook naar or@hetwold.nl

Jaarplan 2021-2022:
Ook het komende jaar staat er voor ‘t Wold van alles op de planning. Dit hebben we verder vertaald in
ons jaarplan 2021-2022. Deze is goedgekeurd door de MR. Aangezien ons jaarplan uit 11 punten
bestaat, krijgt u van ons een top 5.

1. Verder implementeren van Zien, instrument voor sociaal emotionele ontwikkeling.
2. Verder uitwerken van Wold Wereld Kids.
3. Verdieping begrijpend lezen. Scholing vanuit Nieuwsbegrip.
4. Borgen rekenmethode, Pluspunt.
5. Beter zicht krijgen op de ontwikkeling van de kleuters aan de hand van de leerlijnen in

Parnassys.
Het gehele jaarplan is in te zien bij Desiree.

MDF in Het Vraaghuis:
In de bijlage een folder over het opvoedspreekuur. Deze vindt plaats in Het vraaghuis.

Belangrijke data:
● Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober: herfstvakantie
● Dinsdag 26 oktober: luizen pluizen
● Donderdag 28 oktober: kwartiergesprekken
● Maandag 1 november: kwartiergesprekken
● Dinsdag 2 november: Nationaal Schoolontbijt
● Woensdag 10 november: boomplantdag groep 7
● Donderdag 11 november: Sint Maarten

Namens het team van ‘t Wold een hele fijne vakantie toegewenst!
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