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Algemeen:

Start van de dag:
De start van de dag op school is belangrijk voor de kinderen. Zo kunnen zij, voordat de les echt begint,
elkaar nog even spreken om vervolgens rustig en samen aan de slag te gaan. Helaas merken we de
laatste tijd dat er veel kinderen te laat komen. Dit is allereerst niet fijn voor de leerling die te laat komt,
maar ook niet voor de groep en het gaat ten koste van de onderwijstijd.
Kinderen mogen vanaf 8.20 uur de school in, zodat de lessen om 8.30 uur ook echt kunnen starten.
Het te laat komen, is ook ongeoorloofd verzuim. Bij veelvuldig te laat komen, zijn wij als school verplicht
dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit doen we uiteraard alleen als we het eerst bij u als ouders
gemeld hebben.



Parro:
In de maand februari hebben we een pilot ziekmelden via Parro gedraaid. Zoals u misschien al heeft
gemerkt, hebben we deze mogelijkheid niet stopgezet. Zowel het merendeel van de ouders als het
merendeel van de collega’s waren enthousiast over deze mogelijkheid.
Tijdens de evaluatie kwam wel naar boven dat een bevestiging van de ziekmelding wordt gemist en dat
ouders wel ziek kunnen melden, maar niet beter. Deze punten geven we als feedback door aan Parro.

Conclusie is dat we tot aan de zomervakantie deze mogelijkheid door laten gaan. U kunt dus uw
zoon/dochter ziek of absent melden via Parro. Ziekmelden graag voor 8.15 uur. Na 8.15 uur is een
telefoontje sneller bij de leerkracht. Ook willen we u vragen om bij een ziekmelding via Parro de
verwachte einddatum in te vullen. Dit maakt het administratief handiger voor de leerkracht.

Batterijen
Bij ons op school kunt u uw lege batterijen inleveren. Hiervoor krijgt de school €0,25 per kilo die we
weer aan ons onderwijs kunnen besteden. In de middenruimte staat de desbetreffende ton.

Verkeersexamen
Donderdag 24 maart hebben alle leerlingen van groep 7 meegedaan met het verkeersexamen praktijk.
Aanstaande donderdag worden ze getest op hun theorie. Heel veel succes groep 7!!

Bericht van meester Chrétien:
Voor de ouders die niet weten wie meester Chrétien is. Meester Chrétien was tot aan afgelopen zomer
leerkracht groep 8 en adjunct directeur van ‘t WOld. Dit heeft hij vanaf het begin van ‘t WOld mogen
doen.

Sinds medio februari 2022 weet ik dat er in mijn buikholte een (zeer) grote tumor zit. Deze kan daar al
lang aanwezig zijn, maar zorgt nu voor klachten en overlast.
In het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis zijn een aantal onderzoeken geweest en men heeft het
besluit genomen om te gaan opereren. Mogelijk dat bij de operatie niet alles kan worden weggehaald,
maar naar verwachting wel een groot deel.
Deze ingreep staat nu medio april gepland, maar kan nog vervroegd/verlaat worden. Na de operatie
volgt nog 2 weken ziekenhuis en zo'n zes weken thuis revalideren.

Namens het team van ‘t Wold wensen we meester Chrétien veel sterkte toe en hopen we hem gezond
en wel snel op de koffie uit te kunnen nodigen!

Belangrijke data:
Vrijdag 1 april Basketbaltoernooi groep 7
Woensdag 6 april Open dag
Donderdag 14 april Paasviering op school
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag; alle leerlingen zijn vrij
Zondag 17 april Eerste Paasdag
Maandag 18 april Tweede Paasdag; alle leerlingen zijn vrij
Woensdag 20 en donderdag 21 april Eindtoets groep 8
Vrijdag 22 april Koningsspelen
Zaterdag 24 april t/m zondag 8 mei Meivakantie


