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Algemeen:
Het jaar is weer begonnen en ik wil het dit keer niet hebben over Corona, maar
over de mooie dingen die op school plaatsvinden.
Zo heeft juf Reinie meerdere karren gevuld met flessen en naar de supermarkt
gebracht. We krijgen al een mooi bedrag bij elkaar voor de nieuwe
Woldshirtjes.
In groep 1/2 werken ze met thema winter en hebben we een
“echte”schaatsbaan op het podium. Wel eerst een kaartje kopen hoor!
In groep 3 hebben ze alle letters geleerd, gebakken en gegeten. Mmmm,
lekker!
In groep 5 is juf Anjuly weer terug en hoeven we gelukkig geen afscheid te
nemen van juf Iris.
In groep 7 en 8 wordt er keihard gewerkt en is juf Leonie “overgegaan” naar groep 8.
Gelukkig gaat hier op school alles door en kijken we uit naar de komende periode.
Vertrek Geurt Morren:
Nieuws vanuit de raad van toezicht:
Geurt Morren vertrekt als voorzitter van het college van Bestuur van Stichting Ante, de koepel van
openbare scholen in de gemeenten Zeewolde en Dronten. Geurt Morren was sinds 1 mei 2018
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Stichting, die 12 scholen onder zijn hoede heeft. De
Stichting verzorgt dagelijks onderwijs voor zo’n 2.100 kinderen.
Sandra Klijnhout, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘De enorme betrokkenheid en bevlogenheid
waarmee Geurt zich ingezet heeft voor de scholen verdient respect en waardering. Zijn passie voor het
onderwijs is bekend bij velen. Deze bevlogenheid kwam ook vaak terug in de gesprekken over de
toekomst en de koers van de stichting. Op basis van deze gesprekken zijn we gezamenlijk tot de
conclusie gekomen dat, nu de stichting in een rustiger vaarwater gekomen is, dat ook een ander type
bestuurder vraagt. Stichting Ante is Geurt Morren zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het openbaar
onderwijs in onze gemeenten’.
Proef ziekmelden via Parro:
Op dit moment vragen wij u als ouder altijd te bellen naar school als uw
zoon/dochter ziek is. Wij merken dat steeds meer ouders ook een berichtje
sturen via Parro. Nu is er in Parro ook de mogelijkheid om uw kind ziek of
afwezig te melden voor bijvoorbeeld een dokter- of tandartsbezoek. Deze
mogelijkheid hadden wij nog niet in gebruik, maar willen we graag gaan
uitproberen.

In de maand februari kunt u uw zoon/dochter ziek melden via de Parro-app. Hiervoor ziet u als ouder
een extra regel met daarop absentie melden. De stappen daarna wijzen voor zich.
U kunt uw zoon/dochter ziek melden tot 8.15 uur. Daarna willen wij u toch vragen om te bellen naar
school. De leerkracht is er dan voor de leerlingen en kijken niet meer in Parro. Na de voorjaarsvakantie
evalueren we het gebruik en maken we een keuze of we dit gaan voortzetten.
Wold Wereld Kids:
Op ‘t wold werken we met de Wold Wereld Kids. Dit is een vast onderdeel in ons onderwijs en bestaat
uit diverse onderdelen. Zo heeft het te maken met burgerschap, staan we stil bij wie we zijn, wat onze
kwaliteiten zijn en kijken we naar de wereld om ons heen en de geloven en culturen die daar
voorkomen. Voor een goede invulling hiervan maken we gebruik van twee vaste gastdocenten. Aan het
begin van het jaar hebben zij zich al aan u voorgesteld; Marijn en Idelette.
Marijn geeft de HVO (humanistisch vormingsonderwijs) lessen.
HVO heeft als doel het kind te leren omgaan met zichzelf en met hun
omgeving. De diverse onderwerpen van de lessen sluiten aan op de leef- en
beleefwereld van uw kind en kunnen gaan over gevoelens, vriendschap,
familie, ruzies, gezond leven, natuur, toekomst en nog veel meer. HVO baseert
zich daarbij op humanistische uitgangspunten en mensbeelden, maar is
godsdienstig neutraal.

Idelette geeft de GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) lessen.
Idelette laat de leerlingen kennismaken met diverse godsdiensten en de invloed daarvan op onze
cultuur. Tegelijkertijd worden kinderen uitgedaagd hun eigen levensbeschouwelijke vragen te stellen en
hierover gedachten te vormen.
Aanspreken op het schoolplein:
Helaas gebeurt het wel eens dat er onenigheid is tussen leerlingen. Dit lossen wij zo goed mogelijk op
op school en indien nodig nemen we contact met u op als ouder(s). Mocht u als ouder n.a.v. een
verhaal van uw zoon/dochter vragen hebben, kom dan even langs, bel of stuur een mail/parrobericht.
Wij zouden het op prijs stellen als u de desbetreffende leerling niet zelf aanspreekt op het schoolplein.
Een kind moet zich veilig voelen op school en op het schoolplein. En een verhaal heeft natuurlijk altijd
twee kanten…..
Maandsluitingen:
De maandsluitingen gaan de komende periode niet door. Het protocol geeft aan dat we groepen niet
mogen mengen. Dit zou wel het geval zijn met de maandsluitingen. En een maandsluiting zonder
publiek is toch minder leuk. Zodra de maatregelen versoepelen, pakken we de maandsluitingen weer
op.
Belangrijke data:
● Donderdag 3 februari en maandag 7 februari: kwartiergesprekken
● Maandag 14 februari: studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
● Donderdag 17 februari: rapport 1
● Zaterdag 26 januari t/m zondag 6 maart: voorjaarsvakantie
● Woensdag 23 maart: studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.

