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December, Sint, Sint,

Sint

Langzaam verdwijnen de lichtjes in de duisternis. Steeds zachter klinkt het “Sint
Maarten, Sint Maarten….” De zorgvuldig geknutselde lampion verdwijnt zo
zoetjes aan richting de prullenbak. Weer een moment dat nooit meer terugkomt.
De eerste Sint van 2018 is voorbij.
Op naar de tweede Sint namelijk Sinterklaas! Met zoveel suikergoed worden alle
kinderen vanzelf zoet. Dan vrezen we nergens voor als Sint met zijn Pieten het
land inkomt. Om de goede man stemmig te ontvangen gaan we de school mooi
versieren. Ook U mag meehelpen op maandag 19 november om 19.00 uur.
En wellicht ligt er ook voor u wat zoetigheid klaar.
Op 27 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Het is handig speciaal
daarvoor een extra schoen mee te nemen. Anders moet je op één sok naar huis.
De laatste Sint in het rijtje is een stemmige. Lichtjes in de boom, engelenmuziek,
saamhorigheid. Op 10 december ondergaat de school een metamorfose. U kunt
daaraan bijdragen vanaf 19.00 uur.
Sinterklaastoneel.
3 december gaat de hele school op pad. Alle groepen vertrekken om 9.00 uur.
De groepen 3 t/m 6 gaan naar de Meenthe. Daar gaan ze een sinterklaastoneel
voorstelling bekijken. De groepen 7/8 gaan naar de Meenthe. Daar gaan ze een
sinterklaasfilm bekijken. De groepen 1/2 gaan naar De Lepelaar. Daar staat een
pietenklautercircuit klaar. U snapt dat dit een hele logistieke operatie is. We zijn
dan ook dringend op zoek naar ouders die willen rijden. Zonder uw hulp lukt dat
niet en kan het feest niet doorgaan. Dat zouden we zonde vinden voor de
kinderen.

Voor op de kalender:
22-11-18
23-11-18
26-11-18/ 27-1118
3-12-18
5-12-18
19-12-18

Onderbouw middag vrij.
Onderbouw vrij.
voortgangsgesprekken
Sinterklaastoneel
Sinterklaas
Kerstviering

Klassenspecifieke zaken gaan via de klassenmail.
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Steenwijkerwold 15-11-18
Beste ouders/verzorgers,
Op maandag 26 november en op dinsdag 27 november is er de gelegenheid om met de
leerkracht van uw kind over de vorderingen te spreken. Tijdens de 10 minuten
gesprekken krijgt u te horen hoe de afgelopen periode in dit schooljaar is verlopen.
Waarschijnlijk weet u al of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot gesprek. De
data voor de gesprekken staan al langer in de Woldflits vermeld. Wilt u
onderstaande strook uiterlijk dinsdag 20 november weer in (laten) leveren op school?
Dan krijgt u ’s middags al de indeling mee met de voor u geselecteerde tijd.
Hieronder ziet u de mogelijkheden:

Ondergetekende …………………………………………. is wel / niet van plan op het
oudergesprek te komen.
En wil(len) over de vorderingen van de volgende kind(eren) spreken:
……………………………………………………………………
0 onderbouw
0 bovenbouw
Voorkeur:
0 maandagmiddag (26 november);
0 maandagavond (26 november)
0 dinsdagmiddag (27 november);
Met vriendelijke groet,
Team Woldschool
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UITNODIGING JEUGDSPORTMONITOR 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente
Steenwijkerland de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport,
bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de
gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en
beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen.
Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de
vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde
basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit
is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken.
Het onderzoek loopt tot en met 9 december 2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit
cadeaukaart van €50 verloot.

Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018deWoldschool

Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vilsteren van
Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).

