Woldschool
Holthinge Campweg 1
8341 PJ Steenwijkerwold

datum 2019

Belangrijke data:
14 februari
onderbouw middag vrij
15 februari
onderbouw vrij
18 t/m 22 februari
voorjaarsvakantie
7 maart
rapport mee
11 en 12 maart
rapportgesprekken
15 maart
onderwijsstaking
school dicht
18 t/m 22 maart
Schoolweek!
“Kom in de klas”
12 april
Koningsspelen

Tel. 0521-589000
www.woldschool.nl

Vanuit de lerarenkamer:
De twee bouwgroepen:
De eerste helft van het schooljaar hebben we het werken in de twee
bouwgroepen goed ervaren. Vanuit deze ervaring hebben we
geconcludeerd dat het differentiëren lastiger is in deze combinaties.
Daarom hebben we gekeken naar methoden die ons daarbij kunnen
helpen. Uitgeverijen investeren helaas niet in methoden speciaal voor
4 combinatiegroepen. Heel bijzonder.
De studiedag heeft het volgende opgeleverd: Naast onze methoden
zetten we Gynzy in om te differentiëren. Dat doen de kinderen met
een Chromebook. En nee, we gaan geen computeronderwijs geven.
De verwerking van de lesstof zal (deels) op de Chromebook gaan
omdat ieder kind dan de verwerkingsstof krijgt die bij hem of haar
past.
Het stokje overnemen
Juf Trijnie heeft al heel wat jaren fulltime gewerkt voor de klas. Voor
haar is nu de tijd aangebroken om minder te gaan werken, meer te
genieten van haar vrije tijd en kleinkind.
Juf Nicole heeft aangegeven meer te willen werken hier op school en
laat dit nu mooi uitkomen!
Dus juf Nicole neemt de uren van juf Trijnie over.
Het rooster voor de bovenbouw komt er als volgt uit te zien:
maandag; Juf Nicole
dinsdag; Juf Trijnie
woensdag; Juf Trijnie
donderdag; Juf Nicole
vrijdag; Juf Joke.
Een afwisselende week.
Beter onderwijs door betere voorwaarden.
Er is iets geld bij gekomen na de eerste staking. Echter zijn de
salarissen in het onderwijs nog steeds niet hoog. Daarom willen er
niet veel mensen voor de groep. Hierdoor ontstaan er steeds grotere
tekorten aan onderwijzers. De leerkrachten van de Woldschool willen
een goede toekomst voor het onderwijs. Daarom staken zij op 15
maart mee.

19 april
Goede vrijdag vrij.
22 april/ 3 mei
Meivakantie

Vanuit de overblijf:
Afgelopen vrijdag zijn er een grote doos vol speelgoed en een nieuw
tosti-ijzer voor de overblijf gekomen. Vanaf vandaag kunnen de
kinderen na een verse tosti heerlijk met het nieuwe speelgoed
spelen. Het overblijven was al leuk, maar nu nog veel leuker! We
bedanken ons overblijfteam voor de goede zorgen en ook zij mogen
best met het nieuwe speelgoed spelen.
Aanmelden via de site.
Wanneer er niet aangemeld wordt, is dat best een beetje lastig. Dan
komen er opeens kinderen en moet de tafelschikking weer
aangepast. Aanmelden kan tot 10 uur op de dag zelf of vooruit in het
jaarrooster. De overblijf is tot 13.00 uur verantwoordelijk, de andere
leerlingen zijn vanaf dan weer welkom op school. Bedankt voor uw
aandacht.
Vanuit de administratie:
Onze juffrouw Janny heeft voor de Woldflits een nieuw uiterlijk
ontwikkeld. Wij vinden het erg mooi. Hopelijk leest de nieuwe
Woldflits nog lekkerder.
Bedankt!
We hebben de afgelopen tijd van enkele ouders handige spullen voor
op school ontvangen. Super!!

