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Info avond.
Er was een leuke groep ouders aanwezig bij de informatieavond. Zij
hebben geleerd hoe de onderbouw nu thematisch werkt en welke rol
de tablets en Chromebooks naast de andere verwerking hebben. In
de bovenbouw is het jaarprogramma doorgenomen en is er kennis
gemaakt met de nieuwe juf Karen (voor zover dat nog niet gelukt
was). En mochten de ouders zelf ook even op de Chromebook. Vanuit
de school is er verteld over de kracht van een kleine school, maar ook
over de kwetsbaarheid daarvan. De ouderraad had weer een prachtig
fotoverslag. Dit is ook te zien in het fotoalbum op de website. Hun
jaarverslag staat ook onder op deze Woldflits. Het MR jaarverslag
kunt u daar ook lezen.
Ouders eerst.
De school geeft zich op voor een leuk uitstapje of mooie excursie.
Daarna begint de buikpijn. Kunnen we het vervoer rond krijgen? Vorig
jaar zijn familieleden en collega’s regelmatig ingeschakeld om toch
op pad te kunnen. Ook bij ander zaken als een Sintversieravond en
het plein schilderen bleek het lastig voldoende menskracht te krijgen.
Om teleurstellingen te voorkomen gaan we dit jaar eerst de ouders
vragen. Dan weten we zeker dat een uitje of iets anders leuks echt
door kan gaan.
Cultuurmenu.
Hieronder staat het cultuurmenu. Sommige activiteiten zijn niet op
school. Hopelijk kunt u rijden? Geeft u dat dan door aan de
leerkracht? Bedankt!

Jaarverslag ouderraad 2018-2019
In de ouderraad van de Woldschool hebben 5 ouders zitting.
De ouderraad ondersteunt de leerkrachten tijdens de voorbereiding en het uitvoeren van
vele activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere: Sinterklaas, kerstfeest, pasen,
voorjaarsmarkt, musical en de organisatie van de avondvierdaagse.
Ook brengen wij de school in sinterklaas, kerst en paassfeer.
We vergaderen ongeveer zes keer per jaar.

Wij ouders vinden het leuk om een positieve bijdrage te leveren aan school en vinden het
belangrijk dat deze activiteiten plaatsvinden. Naast het krijgen van goed onderwijs is het
voor de kinderen fijn wanneer er leuke, bijzondere activiteiten zijn.
Deze extra’s zijn toch de “feestjes” voor onze kinderen.

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten van het schooljaar 2018-2019.

Hallo wereld

Wij zijn het schooljaar begonnen op woensdag 19 september met als thema “hallo wereld” .
Er waren deze ochtend verschillende activiteiten die betrekking hadden tot een land of
werelddeel, zo was er een spel uit Zweden, Spanje en China. Er konden wereldse gerechten
geproefd worden zoals pizza en donut. Samen met Hvo/Gvo is er een mooi schilderij
gemaakt met de handafdrukken van alle kinderen. Tussen de activiteiten door kregen de
kinderen een zakje chips met drinken. Als afsluiting van deze gezellige ochtend mochten de
kinderen een pinata kapot slaan. Na afloop kregen de kinderen een bekertje snoep mee naar
huis samen met een presentje.
Het was een gezellige en geslaagde ochtend en een mooi begin van het
nieuwe schooljaar.

Sinterklaas 2018

Woensdagmorgen 5 december was het zover...Sinterklaas kwam met zijn pieten naar de
Woldschool.

Het was een hele gezellige morgen, die eerst een beetje vreemd begon want Sinterklaas
kwam zonder pieten aan. Na een zoektocht met de kinderen door school, werden de pieten
al slapend in twee tenten gevonden in de centrale ruimte.
Na de koffie gingen de Sint en de pieten bij alle groepen langs om cadeautjes uit te delen, dit
zorgde voor veel plezier. De bovenbouw genoot erg van de eigen gemaakte surprises die
door de Sint en de pieten bewonderd werden. Na afloop kregen alle kinderen een zakje
strooigoed mee naar huis.

Kerst 2018

Al snel na het vertrek van Sinterklaas werd de school in kerstsfeer gebracht.
Het traditionele kerstdiner was dit jaar niet in eigen groep maar gezamenlijk in het
overblijflokaal van onze school. Alle kinderen mochten bij binnenkomst, in hun mooiste
feestkleding, op een echte glamour foto. In het overblijflokaal stonden allemaal heerlijke
gerechtjes klaar, bereid door leerlingen en een aantal ouders. Alle kinderen hebben genoten
van het heerlijke eten en de optredens van de verschillende groepen.
Ondertussen verzamelden de ouders zich buiten op het schoolplein onder genot van een
beker warme chocomel. Na het diner mochten de kinderen ook naar het grote plein waar ze
nog een kerstlied ten gehore brachten.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde kerstviering

Verkoopactie paaseitjes

Om de paasdagen extra gezellig te maken hield de ouderraad een paaseitjes actie. Elk kind
kreeg 5 gevulde zakjes met paaseitjes mee om deze te verkopen aan familie, vrienden en
buren. Er zijn veel zakjes verkocht door de enthousiaste leerlingen van de Woldschool. De
ouderraad kijkt terug op een geslaagde actie.
Met de opbrengst van deze actie wil de ouderraad het schoolplein opfrissen.

Paasviering

Dit jaar kwam de paashaas langs op donderdag 18 april en had veel eieren verstopt in een
afgezet stuk weiland van boer Linthorst. Na het eieren zoeken, stond er in het overblijflokaal
een paasbrunch klaar voor alle kinderen. Voor alle kinderen waren er onder andere
fruitspiesjes, poffertjes, wraps en verschillende lekkere broodjes. Ook een eitje mocht niet
ontbreken bij deze paasbrunch. Alle kinderen hebben heerlijk gegeten van al dit lekkers. Wij
kijken terug op een gezellige en geslaagde ochtend.

Lentemarkt

Op woensdagmiddag 15 mei hadden wij weer onze jaarlijkse lentemarkt. Het was weer erg
gezellig. Voor de kinderen was er een springkussen, konden de nagels mooi gelakt worden
en was er een vrijmarkt hoekje waar kinderen met hun kleedje mooie spullen konden
verkopen. Naast de verkoop van plantjes konden de kinderen ook nog vaasjes en bloemen
knutselen.
De ouderraad zorgde voor een heerlijke versnapering waaronder zelfgemaakte taart,
kinderen konden cupcakes versieren. Ook waren er broodjes hamburger en knakworst te
verkrijgen.
Als afsluiting van de lentemarkt verzorgde Margreet van de Fleurschuur een workshop
bloemschikken.

Avondvierdaagse 2019

Dit jaar heeft de Woldschool alleen meegelopen met de 5 km.
De groep voor de 10 km was te klein daarom werd de 10 km samengelopen met de
Lepelaar.
Voor de 5 km verzorgde de ouderraad het drinken en een versnapering.
Als beloning voor hun prestatie kregen alle kinderen een ijsbon met een zakje chips en ook
van Stichting Op Kop kregen de kinderen een presentje.
Wij kijken terug op een geslaagd loopfestijn.

Musical 2019

Het was een mooie avond op dinsdag 9 juli in Paasloo, waar onze musical werd opgevoerd.
Groep 6-7-8 voerde een eigen gemaakte musical op voor een volle zaal met ouders, opa’s en
oma’s. Alle groepen hadden en rol in deze musical.
Aan het einde van de avond werden de vertrekkende kinderen van groep 8 nog even in het
zonnetje gezet. De ouderraad verzorgde deze avond de koffie en thee.
De musical was een mooie afsluiting van het schooljaar, het was een geslaagde avond.
_________________________________________________________________________

De ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Een bijdrage die gebruikt wordt
voor het organiseren van de verschillende activiteiten voor de kinderen. De ouderraad is blij
met de ouderbijdrage maar deze dekt niet alle kosten.

Samen met de opbrengst van de verschillende acties kunnen we leuke activiteiten voor de
kinderen organiseren.

De financiële verantwoording van al deze activiteiten staan in het financieel jaarverslag van
2018-2019. Deze kunt u vinden op de website.

Wij kunnen weer terugkijken op een geslaagd schooljaar met tal van activiteiten en willen bij
deze alle ouders bedanken die ons hierbij geholpen hebben.

Met vriendelijke groet
De ouderraad

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad

Schooljaar 2018-2019

Het afgelopen schooljaar heeft de MR 5 keer vergaderd: op 16 oktober,29 januari, 16 april,
22 mei en 3 juli. De jaarplanning vormde de basis voor de te bespreken onderwerpen.
Dit jaarverslag geeft een korte samenvatting van wat er in dit schooljaar binnen de MR is
besproken.
Samenstelling MR 2018-2019:
Marieke Wattimena (voorzitter), Susanne Stolk, Trijnie Huisman (secretaris/penningmeester),
Joke Distel (notulist).
In de loop van het schooljaar heeft Nicole Kamies het MR lidmaatschap overgenomen van
Trijnie.
De MR heeft meegedacht, initiatieven genomen en in voorkomende gevallen
advies/instemming gegeven w.b. de volgende onderwerpen:
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Werkdrukverlagingsgelden en Passend Onderwijsgeld. Het bedrag van ongeveer
15.000 euro is vanaf januari ’19 ingezet om de onderwijsassistente te kunnen
behouden.
Zwangerschapsverlof Suzanne.
Zij is ongeveer 4 maanden met verlof geweest en de hele periode vervangen door
Michel Beerta.
Formatie: Trijnie heeft in de loop van het schooljaar uren ingeleverd, Nicole heeft
deze uren in de bovenbouw ingevuld.
Het teruglopend leerlingaantal/prognoses voor de toekomst. We vallen momenteel
nog niet onder de opheffingsnorm.
Het werken met twee groepen i.p.v. drie en de gevolgen daarvan.
Er is veel ondersteuning mogelijk geweest door de inzet van een onderwijsassistente,
Ashley, en de inzet van de “boventallige” uren van Joke.
Janneke Bakker, leerkracht groep 1-4 op de Lepelaar, heeft om de twee weken de
leerkrachten in de onderbouw begeleid.
Studiedag rondom differentiëren. Gynzy en Snappet zijn vergeleken als digitale
aanvulling op de methodes. Er is uiteindelijk gekozen voor Gynzy.
Chromebooks: deze zijn aan het eind van het schooljaar binnengekomen. M.n. de
kinderen van de bovenbouwgroepen hebben er al flink mee geoefend.
Ook zijn we “in de cloud” gegaan.
Kengetallen en opbrengsten. Toegelicht en besproken.
De opbrengsten zijn wat minder stevig dan gebruikelijk, maar toch wel volgens de
verwachting, zeker gezien de overgang naar het werken met 4-combi groepen.
Op de Cito eindtoets hebben we een fractie onder de inspectienorm gescoord.
Schooljaarplan. Toegelicht en besproken.
Er is gekozen voor een beperkt aantal veranderonderwerpen, gezien de ingrijpende
veranderingen w.b. het werken met twee groepen.
Het Schoolondersteuningsprofiel. Toegelicht en besproken.
Dit is een document dat regelmatig aangepast moet worden, bv na instroom van
nieuwe leerlingen.
De begroting. Toegelicht en besproken.
Inspectiebezoek, thema: VVE. Is positief verlopen.
Formatieplan schooljaar ’19-’20.
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Onderbouw: Nicole 2 dagen, Suzanne 3 dagen. Ashley 24 uur per week
ondersteuning in onderbouw.
Bovenbouw: Karen Beute 4 dagen, Joke 1 dag. Daarnaast vult Joke nog 1 ambulante
dag in de bovenbouw in.
IB: Nicole.
WMK: de resultaten zijn toegelicht en besproken.
Hallo Wereld
De invulling van het programma en de samenwerking tussen HVO, GVO, IVO en de
leerkrachten heeft steeds meer vorm gekregen.
Vooral in de onderbouw is het een uitdaging om te differentiëren.
TSO.
De overblijf is verzorgd door twee moeders en de onderwijsassistente. Janny Petter
en Daniel hebben de coördinatie overgenomen.
De TSO is niet rendabel; de Stichting moet financieel bijspringen.
Het Op Kop beleid rondom clusterdirecteuren.
De Woldschool en de Lepelaar vallen buiten de clusters.
Schoolgids: niet meer op papier, hij staat op de site.
Vrijwillige ouderbijdrage: 25 euro, elk volgend kind 5 euro korting.

Joke Distel

