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Algemeen:
Wat fijn dat we u als ouder(s) na de voorjaarsvakantie weer mogen ontvangen. De maatregelen zijn
versoepeld en we hopen dat we de piek met Corona besmettingen hebben gehad. De afgelopen weken
waren veel kinderen afwezig, maar ook veel leerkrachten. We hebben weken gehad waar we zes van
de acht groepen moesten vervangen. Met dank aan de flexibiliteit van het team is het gelukt om het
onderwijs te continueren.
Maar nu eerst een weekje vakantie. geniet van hopelijk het mooie weer en elkaar en dan zien we
elkaar op maandag 7 maart.
Wold Wereld Kids:
Op ‘t Wold werken we met Wold Wereld Kids.
Tijdens deze lessen halen we een stukje van de wereld in onze school.
Leerlingen ….
●

●
●
●
●
●

…maken kennis met verschillende antwoorden op universele
levensthema’s als liefde, geluk, geboorte, dood, moed,
behulpzaamheid, vertrouwen, toekomst.
… denken na over wat daarbij voor hen zelf van betekenis en van
waarde is
…verbreden hun horizon door in gesprek met andere kinderen hun
achtergrond te leren kennen
...ontdekken dat je door interesse in elkaars achtergronden elkaar beter leert begrijpen
...leren dat je over verschillen in levensbeschouwing respectvol kunt spreken met elkaar.
...leren samenleven en samenwerken met acceptatie van verschillen

De lessen van Wold Wereld Kids zitten verweven in de lessen van de Kanjertraining, geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie en natuurlijk in de lessen van Marijn en Idelette van HVO/GVO.
Evaluatie ziekmelden via Parro:
Afgelopen maand heeft u gebruik kunnen maken van de optie om ziek te melden via Parro. Uiteraard
zijn wij erg benieuwd of u hier gebruik van heeft gemaakt en of het bevallen is. Om daarachter te
komen heb ik een korte vragenlijst gemaakt. Het invullen ervan duurt niet langer dan 5 minuten en helpt
ons om een goede keuze te maken of we dit willen voortzetten. In een volgende WolderWeetjes koppel
ik de resultaten en de nieuwe afspraken omtrent Parro met u terug.
Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst. Deze link zal ik ook via Parro versturen.
https://forms.gle/TZvwGtyXiQc9Y1MCA
MDF:
In de bijlage een folder van MDF; Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland met een nieuw
cursusaanbod.

Belangrijke data:
● Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart: Voorjaarsvakantie
● Woensdag 23 maart: studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
● Woensdag 30 maart: Grote Rekendag
● Woensdag 6 april: Open dag
● Donderdag 14 april: Paasviering
● Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag. Alle leerlingen zijn vrij.
● Maandag 18 april: Tweede Paasdag. Alle leerlingen zijn vrij.
● Vrijdag 22 april: Koningsspelen.
● Zaterdag 23 april t/m zondag 8 april: Meivakantie

