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Algemeen:
Vol verwachting klopt ons hart…..
Komend weekend zal voor veel gezinnen in het teken staan van Sinterklaas. Ook maandag maken we
er op ‘t Wold weer een feestje van. Weet dat alle leerlingen om 12 uur uit zijn.

De afgelopen periode waren er meerdere leerkrachten een dag of
enkele dagen ziek. Het lukt ons niet altijd om een vervanger voor de
groep te vinden. Hierdoor komt het helaas ook voor dat uw
zoon/dochter een dag thuis moet blijven. Wij proberen er altijd voor
te zorgen dat dit niet langer is dan één dag. Wij zouden dit graag
anders zien, maar beschikbare leerkrachten zijn moeilijk te vinden.
Mocht deze ene dag thuis echt niet mogelijk zijn, dan kunt u altijd
contact opnemen met Desiree van Leeuwen;
Desiree.vanLeeuwen@ante.nl
Mocht u nog iemand kennen met een onderwijsbevoegdheid die het
af en toe leuk vindt om in te vallen, laat het ons weten.

Juf Willy
Deze week bereikte ons het verdrietige bericht dat juf Willy (Eerens-Koning) na een kort ziekbed
overleden is. Juf Willy heeft vele jaren op ‘t Wold gewerkt, eerst op het AZC, daarna op het Kluunpad
en de laatste periode op het hoofdgebouw. Wij herinneren haar als een zeer betrokken en trouwe
collega. De uitvaart is aanstaande maandag en daardoor wordt sommige groepen het laatste uur door
een vervanger gedraaid.

Judo:
Zoals u misschien heeft gehoord, zijn we vrijdag 25 november
gestart met schooljudo. Bij de lessen Schooljudo leren kinderen
verschillende judo- en valtechnieken toe te passen. Daarnaast
verbeteren ze hun kracht, coördinatie en lenigheid. Verder leren
ze te reflecteren op zichzelf en andere kinderen en complimenten
te geven en ontvangen.

In de lessen wordt gewerkt aan de Schooljudo-waarden:
vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Daarnaast leren
de kinderen veilig vallen en beter bewegen. Er zullen 4 lessen plaatsvinden in december en nog 2
lessen in januari.
Verzoek van Jan, de judodocent, om grote oorbellen uit te doen voor de les of een pleister om
kleine oorbellen te doen.
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Veiligheid:
Helaas wordt het weer weer wat minder, de temperaturen dalen en het regent ook weer vaker. Dit
betekent dat meer ouders met de auto naar school komen. Dit levert onveilige situaties op op de
parkeerplaats voor de Luxor. Van de wijkagent heb ik begrepen dat ze binnenkort een controle hierop
gaan uitvoeren, maar dat ik nog een kans had om u hierop te attenderen.
Daarom wil ik u vragen voor de veiligheid van eenieder om uw auto te parkeren in de daarvoor
bestemde vakken en dan uw zoon/dochter naar school te brengen. Dit betekent dat u eventueel iets
verder moet lopen, maar dit  is wel veiliger.

IEP:
Met ingang van dit schooljaar zullen wij starten met een nieuw
leerlingvolgsysteem.
In plaats van Cito gaan wij nu verder met IEP. In januari zult u hier meer
informatie over ontvangen.

Data maandsluiting:
De data voor de maandsluitingen zijn iets gewijzigd.
Hieronder de juiste volgorde. Voor groep 1/2A zijn we nog op zoek naar een geschikte datum.

27 januari → groep 7
24 februari → groep 6
31 maart → groep 3
14 april → groep 1/2B
26 mei → groep 5
30 juni → musical groep 8

Belangrijke data:
● maandag 5 december Sintviering, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij
● dinsdag 6 december studiedag, alle leerlingen zijn vrij
● woensdag 21 december kerstdiner
● donderdag 22 december kerstviering
● vrijdag 23 december studiedag, alle leerlingen zijn vrij
● 24 december t/m 8 januari kerstvakantie


