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Algemeen:
Waarin we vorig schooljaar de deuren een week eerder moesten sluiten, hebben we woensdagavond
kunnen genieten van een ouderwets gezellig kerstdiner op ‘t Wold. We sluiten vandaag af met een
kerstviering met de gehele school. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen om het
kerstdiner en de kerstviering te doen slagen.
2022: Een jaar waarin Corona iets meer op de achtergrond kwam, maar nog
niet weg was. Het jaar waarin we meer dan ooit het tekort aan leerkrachten
voelden. Wij danken u voor uw begrip en medewerking en we hopen allemaal
dat meer mensen gaan ontdekken hoe mooi het is om in het onderwijs te
werken en zo het tekort aan leerkrachten te kunnen gaan vullen.

Maandag 9 januari is de eerste schooldag in het nieuwe jaar. Wij hopen u dan
allemaal weer gezond terug te zien. Geniet van de vakantie, zorg goed voor
elkaar en blijf gezond!

Personele update:
Het afgelopen half jaar hebben wij juf Ante moeten missen in groep 8. Wij zijn blij u te melden dat zij na
de kerstvakantie haar taken weer op zal gaan pakken.Hartelijk dank aan juf Anjuly, meester Gerard en
meester Robijn voor het draaien van de groep in deze periode en dank aan juf Leonie voor de extra
inzet die zij heeft gedaan.
Juf Nelleke was bij ons vanaf de zomervakantie om te re-integreren in groep 4. Van de herfstvakantie
tot aan de kerstvakantie draaide zij twee dagen groep 5. Met de terugkomst van juf Anjuly in groep 5
sluit juf Nelleke haar werkzaamheden bij ons af en zal zij na de kerstvakantie werkzaam zijn bij onze
collegaschool De Wetering. Wij zullen haar missen.
Gisteravond sloot juf Alette aan bij onze kerstborrel. Wij waren ontzettend blij haar weer te zien. Zij
heeft nog een lange weg te gaan in haar ziekteproces, maar hopen haar te zijner tijd weer vaker in de
school te zien. Ze wordt door collega’s en kinderen enorm gemist.

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek:
In november hebben wij u een tevredenheidsonderzoek onder ouders uitgezet. Van de 129 gezinnen,
hebben er 29 gereageerd. Hartelijk dank aan degene die hier de moeite voor hebben genomen.
Het onderzoek bestond uit 10 vragen, verdeeld over 3 onderdelen:

1. de sfeer op school
2. de lessen
3. informatie en communicatie

Op 8 vragen scoren we een dikke voldoende, op 2 vragen matig.  Het gaat hier om de vragen:
- In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
- Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?



Om er voor te zorgen dat wij op die vragen de volgende keer beter scoren, willen wij u vragen om ons
te mailen wat er volgens u nodig is om dit te verbeteren.
U kunt mailen naar desiree.vanleeuwen@ante.nl
Zo maken we samen het onderwijs op ‘t Wold beter voor alle kinderen.

Als laatste zijn wij trots om te melden dat we de hoogste scores hebben op plezier en veiligheid. Dit is
toch de basis van waaruit iedere leerling tot ontwikkeling kan komen.
Het onderzoek eindigt met een mooie 7,4 voor ‘t Wold.

Van Small Society naar Top Kids:
Binnen onze school werken wij heel prettig samen met de voor- en naschoolse opvang
van Small Society. In het najaar is Small Society samengegaan met Top Kids en zal
vanaf nu dan ook Top Kids heten.
Mocht u gebruik willen maken van de voor- en/of naschoolse opvang, dan kunt naar de
volgende site gaan. https://topkids.nl/vestigingen/bso-zeewolde/

Belangrijke data:
● maandag 9 januari eerste schooldag nieuwe jaar
● woensdag 11 januari luizencontrole
● 16 t/m 27 januari toetsweken; afname IEP-toetsen
● maandag 30 januari OR- en MR-vergadering
● donderdag 9 februari kwartiergesprekken
● maandag 13 februari kwartiergesprekken
● donderdag 23 februari rapport mee naar huis
● 25 februari t/m 5 maart voorjaarsvakantie

Namens het hele team van ‘t Wold wens ik u fijne feestdagen toe en een gezond 2023!
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