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Algemeen:
Vorig schooljaar hebben we met hele team hard gewerkt aan onze nieuwe visie.
Met trots laten wij deze aan u zien.

Visie:
Ik zorg voor jou en jij voor mij.
Laat mij zien wat ik kan leren en vertel mij hoe.
Dan kan ik het zelf doen.
Zo groei ik en kan ik de wereld in!

Onze kernwaarden zijn:
● zorg voor elkaar
● ontwikkeling
● zelfstandigheid

Gedurende het traject hebben we mooi mogen dromen over wat we richting de toekomst willen. Dit
schooljaar gaan we gebruiken om nog meer invulling te geven aan deze toekomst aan de hand van
onze kernwaarden.

Bericht vanuit de MR:
Goedendag ouders,

Hier een bericht van jullie MR.
We zijn deze week weer begonnen met vergaderen.

Afgelopen maand hebben wij als MR een cursus gedaan om onze kennis en kunde bij te spijkeren of
als nieuw lid juist op te doen. We hebben hier allemaal veel van geleerd en gaan nu bezig om de
gegeven handvatten in te zetten in de praktijk!

Onze MR bestaat uit 6 leden, 3 in de oudergeleding (Jelle Koopmans (zoon in groep 7), Nesmiye
Safane (dochter in groep 5) en Amanda Vingerhoets (zoon in groep 5) en 3 in de personeelsgeleding.
Als MR vergaderen wij 4 keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen worden de meest
uiteenlopende onderwerpen besproken. Deze onderwerpen zijn school gerelateerd maar zijn ook



actuele (maatschappelijke) onderwerpen die spelen in het hedendaagse leven en van invloed (kunnen)
zijn op school.

Naast onze vaste onderwerpen brengen wij als MR leden ook onderwerpen in. En dit is waar ons
eerste actiepunt alvast in werking gaat en dat is dat wij u, als ouder/verzorger, actiever willen betrekken
bij de MR. Wij willen dit doen door u de mogelijkheid te geven om onderwerpen op te brengen voor ons
als MR. Twee weken voor onze vergadering zullen wij u via de mail een enquête toesturen die u kunt
invullen. Ook zal er een MR postbus in de school komen! Ook hier kunt u uw onderwerpen in stoppen,
zo hoeft u niet te wachten op de mail wanneer u iets heeft. Daarnaast hebben wij als MR ook een
e-mailadres WoldMR@hetwold.nl. Mocht u ons nodig hebben dan staat het u altijd vrij om hier een mail
naar te sturen.

Van elke vergadering worden er notulen gemaakt. Deze notulen kunt u vinden op de website. Wij zullen
u ook zo spoedig mogelijk terugkoppeling geven over het door u ingebrachte onderwerp.

Voor nu wensen wij u een heel fijn weekend toe!

Groetjes,
De MR.

Hulpouders:
Vaak is het voor ouders handig om ruim van te voren te weten wanneer er eventueel hulp nodig is op
school. Dit in verband met werk of oppas. Hieronder een overzicht van wat nu al bekend is bij ons.

Woensdag 16 november: boomplantdag groep 7
(inhaalmoment van vorig schooljaar).

Vrijdag 10 maart: volleybal groep 8
Woensdag 15 maart: boomplantdag groep 6
Vrijdag 24 maart: basketbal groep 7
Vrijdag 21 april: koningsspelen
Woensdag 24 mei: sportdag groepen 5 t/m 8
Maandag 19 juni: ouderbedankmiddag

Mocht u interesse hebben om ergens te helpen, dan kunt u een berichtje sturen naar info@hetwold.nl
Uw bericht wordt dan doorgestuurd naar de desbetreffende leerkracht.

U ziet bij de activiteiten groepen staan. De hulpouders hoeven niet alleen uit die groepen te komen. Als
u het als groep 3 ouder leuk vindt om te helpen bij bijvoorbeeld de sportdag, dan is dat uiteraard ook
mogelijk.

De ouderbedankmiddag staat er ook tussen. Dit is niet om te helpen, maar zodat u weet wanneer wij
iets terug willen doen voor alle ouders die gedurende het schooljaar hebben geholpen.

CO2-meters op ‘t Wold:
https://nos.nl/artikel/2446507-nog-te-weinig-klaslokalen-met-co2-meter-daarom-worden-ze-verplicht
Zoals u in bovenstaand artikel kunt lezen, zijn er nog te weinig scholen met
een CO2-meter.
Gelukkig kan ik u melden dat we op ‘t Wold in alle klassen een CO2-meter
hebben hangen en dat hier naar gehandeld wordt.
Verder worden er binnenkort luchtfilters geplaatst door de gehele school.
Hopelijk helpen deze maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in de school.

https://nos.nl/artikel/2446507-nog-te-weinig-klaslokalen-met-co2-meter-daarom-worden-ze-verplicht


Energie:
Bericht vanuit de provincie:

Zet ook de knop om! Op vrijdag 21 oktober bezoekt de Energiefiets van het Energieloket Zeewolde uw
school vanaf 13.45 uur. Voor elke bezoeker ligt op die dag een energiezuinig cadeau klaar. Bij de
Energiefiets kunt u vragen stellen over energiezuinig wonen, zoals over zonnepanelen, isolatie of
energiebesparing.  De energieadviseur geeft tips gericht op een lagere energierekening of minder
gebruik van aardgas. Wat uw vraag ook is, het Energieloket Zeewolde helpt u graag verder!

Lukt het niet om langs te komen bij de Energiefiets? Kom dan langs op een inloopspreekuur bij de
Flevomeer Bibliotheek (Kerkstraat 2): woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagmiddag of
zaterdagochtend.
Door de week is het Energieloket bereikbaar via telefoon, mail of chat: zie
www.energieloketflevoland.nl/zeewolde.

Open dag:
Woensdag 12 oktober zijn er weer open dagen in Zeewolde. Kent u nog
iemand die op zoek is naar een basisschool. Laat het ze dan weten. Ze
zijn van harte welkom. Opgeven kan via https://hetwold.nl/ikkomkijken/

Belangrijke data:
● Maandag 3 oktober schoolfotograaf
● Woensdag 5 oktober start Kinderboekenweek
● Woensdag 12 oktober open dag
● Donderdag 13 oktober kwartiergesprekken
● Vrijdag 14 oktober afsluiting Kinderboekenweek
● Maandag 17 oktober kwartiergesprekken
● 22 t/m 30 oktober herfstvakantie

http://www.energieloketflevoland.nl/zeewolde
https://hetwold.nl/ikkomkijken/

