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Algemeen:
Helaas hebben óók wij te maken met het tekort in onderwijsland en niet alleen op het gebied van
leerkrachten. Ook op het gebied van directeuren.
Daarom zal ik (Desiree) vanaf de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie mijn werkdagen verdelen over
twee scholen. Op dinsdag en donderdag zal ik aanwezig zijn op ‘t Wold en op maandag en vrijdag ga
ik een collegaschool in Dronten helpen. Mocht er iets zijn, ben ik uiteraard altijd bereikbaar via de mail.
Op maandag, dinsdag (soms op woensdag ipv dinsdag) en donderdag is zoals altijd juf Elja aanwezig.
Om ervoor te zorgen dat er voldoende mankracht aanwezig is in de school, zal juf Leonie tijdelijk op
woensdag extra aanwezig zijn. Bij haar kunt u dan terecht op woensdag en vrijdagmiddag na schooltijd.
Tevredenheidsonderzoek:
Na de herfstvakantie ontvangt u van mij een tevredenheidsonderzoek. Vraag aan u om deze in te
vullen. Dit geeft ons informatie en helpt ons om ons verder te ontwikkelen.
Verdere informatie ontvangt u bij de vragenlijst.
Parkeerplek voor fietsen van personeel:
Veel teamleden komen met de fiets naar school. Voor de fietsen van deze teamleden willen we een
stuk van de fietsenrekken reserveren. Juf Reini zal één dezer dagen een vak schilderen op de grond.
De vraag aan u en uw kind(eren) om de de fiets daar niet te parkeren. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
Personeel:
Zoals u weet, is juf Alette (helaas) de komende periode uit de roulatie. Om toch voor continuïteit te
zorgen, zijn we op zoek gegaan naar vervanging. Tot aan de herfstvakantie was dat meester Rob en
vanaf de herfstvakantie is dat juf Demi. De afgelopen week was zij al bij ons te zien.
Hieronder stelt zij zich verder aan u voor.
Mijn naam is Demi Ernsten, ik ben 26 jaar en woon samen met mijn man en zoontje
in Zeewolde. Ik ga hier aan het werk als onderwijsassistent. Dit heb ik een aantal
jaren geleden gestudeerd en ben toen ook aan het werk geweest als
onderwijsassistent. Toen de school waar ik werkte ‘failliet’ ging, ben ik in de
kinderopvang terecht gekomen. De laatste tijd merkte ik dat ik het onderwijs eigenlijk
wel heel erg miste. Ik ben toen scholen in Zeewolde gaan benaderen en ben op
deze manier bij ‘t Wold terecht gekomen.
Op maandag, dinsdag en vrijdag ga ik voornamelijk kleine groepjes kinderen
ondersteunen waar nodig is.
Met vriendelijke groet, Demi Ernsten

Data maandsluiting:
Vandaag hebben we mogen genieten van de eerste maandsluiting van dit schooljaar. De leerlingen van
groep 4 mochten als eerste het podium op. Ouders en kinderen hebben weer samen in de school
kunnen genieten.
Hieronder ziet u de data van de andere groepen. Dan kunt u er alvast rekening mee houden.
25 november → groep 7
december → x
27 januari → groep 1/2A
24 februari → groep 6
31 maart → groep 3
14 april → groep 1/2B
26 mei → groep 5
30 juni → musical groep 8
Belangrijke data:
● 22 t/m 30 oktober
● woensdag 2 november
● vrijdag 11 november
● woensdag 16 november
● maandag 21 november
● donderdag 24 november
● maandag 5 december
● dinsdag 6 december
● woensdag 21 december
● donderdag 22 december
● vrijdag 23 december
● 24 december t/m 8 januari

herfstvakantie
luizencontrole
Sint Maarten
inhaal boomplantdag groep 7
OR- en MR-vergadering
studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Sintviering, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij
studiedag, alle leerlingen zijn vrij
kerstdiner
kerstviering
studiedag, alle leerlingen zijn vrij
kerstvakantie

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

