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Belangrijke data:

14-11-19
onderbouw
middag vrij.
15-11-19
onderbouw vrij.
25-11-19
Voortgangsgesprekken
26-11-19
Voortgangsgesprekken
5-12-19
Sinterklaas
5-12-19
onderbouw
middag vrij.
6-12-19
onderbouw
vrij.
18-12-19
kerstviering

Tel. 0521-589000
www.woldschool.nl

Vervangers.
Vandaag stond juf Hennie Boers voor onze onderbouw. Bedankt
voor de hulp juf.
Woensdag gaat juf Suzanne staken. Dit om bij te dragen aan betere
werkomstandigheden, met de hoop meer leerkrachten voor het
basisonderwijs te krijgen. Meester Daniel vervangt haar.
Op 25 november heeft juf Nicole een veeljarig huwelijksjubileum.
Juf Marga Lenis vervangt haar dan.
Leerlingenraad.
Op verzoek van de kinderen was de leerlingenraadsverkiezing een
week uitgesteld. Na zoveel Brexituitstel kon een week uitstel voor
de leerlingenraad er nog wel van af. Er zijn tientallen mooie ideeën
door alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gepresenteerd. Alle ideeën
zijn in de stemming meegenomen. De volgende leerlingen hadden
de ideeën met (gemiddeld) de meeste stemmen:
Julia, Rachel, Sophie, Amarens en Ruben gefeliciteerd. We maken er
een mooi jaar van.
AVG.
Een aantal ouders heeft het AVG formulier weer ingeleverd. Deze
toestemming is belangrijk voor de wet. Mocht het formulier niet
terug komen op school blijven de instellingen van vorig jaar in het
systeem staan.
Screenteam.
Onze school kent weer een screenteam. Stephany en Jessica enorm
bedankt. De meeste kinderen genoten van het kroelen in hun
haren. En het resultaat: Luisvrij!
Datumlijst.
De datumlijst wordt nog uitgebreid met enkele gegevens. Welke dat
er ’s avonds voortgangsgesprekken zijn en de versieravonden etc.

Steenwijkerwold 10 oktober 2019,
Beste ouders, verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Zoals elk jaar inventariseren we of er wijzigingen zijn in
belangrijke gegevens. Dit vindt u op de voorkant van dit formulier. Op de achterkant wordt er
jaarlijks toestemming gevraagd voor het gebruiken van foto’s voor onze site en facebookpagina.
Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht. Dit betekent dat u actief toestemming moet verlenen
voor dit schooljaar. Zonder uw toestemming komt uw kind of niet op de foto of wordt onherkenbaar
gemaakt voor plaatsing van de desbetreffende foto. We hopen echter op uw toestemming want ook
voor u is het leuk foto’s van de activiteiten te zien.
Naam leerling: …………………………………………………………………………….Groep: ………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………….Postcode: ……………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………………
E-mailadres:…………………………………………………………………………………..
Ouders/verzorgers zijn te bereiken via de volgende telefoonnummers:
Telefoon thuis: ………………………………………………………………............geheim: ja / nee
Naam:………………….……….Mobiel nummer ………………………………….geheim: ja / nee
Naam:…………………………..Mobiel nummer ………………………………….geheim: ja / nee
Evt. waarschuwingsnummer: …………………………………………………….Naam:………………………….
0 werk
0 buren
0 familie
0 anders
Naam huisarts: ……………………………………………………....Tel.: ……………..…………….
Naam tandarts:……………………………………………………....Tel.:…………………………….
Evt. Buitenschoolse Opvang: …………………………………..Tel.:……………………………
Allergieën: …………………………………………………………………………………..……………….
Medicijngebruik: ………………………………………………………………………………………….
Andere bijzonderheden:……………………………………………………………………………….
(Als een kind onder schooltijd medicatie moet gebruiken, laat u dan op de hoogte stellen van het

medicatieprotocol van de school. Dit protocol kunt u opvragen bij de directie.)

Andere vertrouwelijke zaken die u belangrijk vindt kunt u altijd doorgeven aan de groepsleerkracht
en/of de directie.

Op dit blad kunt u toestemming geven voor de volgende zaken in het schooljaar 2019/2020. Graag
aankruisen waar u toestemming voor verleent.

O Ouders geven de school toestemming om met hun kind in geval van nood naar een ziekenhuis te
gaan.
O Ouders geven toestemming dat de school op excursie mag met hun kind.
O Ouders geven toestemming dat de school foto’s van hun kind mag publiceren op de website.
O Ouders geven toestemming dat de school foto’s van hun kind mag publiceren op facebook.
O Ouders geven toestemming dat de school foto’s van hun kind mag publiceren in de
schoolkalender.
O Ouders geven toestemming hun naam te noemen i.v.m. rooster oud papier en dergelijke zaken.

Naam

:

_____________________________________________________________
Ouder/verzorger van

:

_____________________________________________________________
Plaats

:

_____________________________________________________________
Datum

:

____________________________________________________________
Handtekening

:

_____________________________________________________________

We beseffen ons dat het even een klus is. Daarom danken we u hartelijk voor de genomen moeite.
We hopen de brief ingevuld terug te zien op school. Dit kan ook via de mail. Op naar een leuk en
veilig schooljaar!
Met vriendelijke groet,

De Woldschool.

