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Kunstweek!
In week 12, (16 t/m 20 maart) is het open schoolweek. Deze week heeft
de Woldschool in het thema kunst vormgegeven. Verschillende
kunstenaars komen kunstige dingen doen in de school. Ook u kunt aan
de slag!
17 maart vanaf 14.00 uur in beide groepen.
19 maart vanaf 14.00 uur in beide groepen.
20 maart in de ochtend gaan we een heel speciaal gezamenlijk deel
schilderij maken. Nieuwsgierig? U mag komen kijken, na de
ochtendpauze van 10.30 uur.

12-3-20
Onderbouw middag vrij.
13-3-20
Onderbouw vrij.
(Wel zo veilig
)
17-3-20
Schoolweek:
Kunstuurtje met uw Kind
19-3-20
Schoolweek:
Kunstuurtje met uw Kind
30-3-20
audit Woldschool
10-4-20
Goede vrijdag vrij.
13-4-20
Paasvrij.
15 en 16-4-20
Centrale eindtoets

Audit Woldschool.
30 maart komt er een audit op onze school. Klinkt pijnlijk AUdit. Het is
met de inspectiebril naar onze school kijken. Vorig jaar heeft de
inspecteur geconstateerd dat de Woldschool de zorg voor de jonge
kinderen goed op orde heeft. De auditor kijkt wat breder. We hopen
veel te leren van de auditor. Om 8.45 uur wil de auditor ook met enkele
ouders praten. Schuift u ook aan? We horen dat graag van u.
Schoolzaken
In de agenda ziet u het kamp en de schoolreis staan. De bestemmingen
zijn geboekt en we hebben er nu al zin in. Daarom hebben we vanuit de
reserve de aanbetalingen al gedaan. De rest moet nog betaald worden
vandaar dat onderaan de Woldflits de bijdragebrief staat. Lukt het
betalen niet? Dan komen we er samen wel uit.
Leerlingenraad.
Vandaag is de leerlingenraad bij elkaar gekomen. Ze hadden een leuke
klus. Leraren die staken ontvangen geen salaris voor de gestaakte
dagen. De GMR beslist wat er met het ingehouden salaris gebeurt. Dit
geld is naar de leerlingenraden gegaan. Ofwel onze leerlingenraad mag
over €744,- beschikken (naast hun eigen budget van €200,-). We zijn
benieuwd naar hun ideeën.

17-4-20
Koningsspelen
27-4-20/
8-5-20
Meivakantie
21 en 22-5-20
Hemelvaartvrij.
27 t/m 29-5-20
Kamp
4-6-20
Schoolreis.

Cornonavirus.
De ouders en kinderen van de Woldschool staan over het algemeen vrij
nuchter in het leven. Dat is fijn. Echter wordt u op het journaal
overladen met informatie over Corona. De Woldschool heeft al
papieren handdoekjes en zeepdispensers. Dus daar zitten we goed
mee. Verder houden we de sites van de instanties goed in de gaten.
Zolang deze niets melden, melden wij ook niets en blijven we lesgeven.
De volgende sites voorzien ons van informatie:
Wij volgen nauwkeurig de sites/ berichten van :
van onze werkgeversorganisatie PO-Raad:

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/updatesvoor-scholen-en-schoolbesturen-over-het-coronavirus-covid19
- GGD: https://ggdghor.nl/actueel-bericht/coronavirus2/
- RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actueleinformatie-over-coronavirus

Steenwijkerwold 02-03-20

Betreft: Schoolreis- en schoolkampbijdrage.

Beste Ouders/verzorgers,

De leukste tijd van het schooljaar komt er weer aan. De zon gaat schijnen (vast) en er staan allerlei
leuke activiteiten op stapel. Daarbij horen ook de schoolreis en het schoolkamp. Het schoolkamp is
gepland op 27,28 en 29 mei, het schoolreisje is gepland op 4 juni.

Het bedrag voor de schoolreis is €25,- en voor het schoolkamp €90,- per leerling. De bijdragen voor
de schoolreis en of het schoolkamp moeten voor 25 mei overgemaakt worden op rekening NL49
RABO 0149007760 ten name van OR Woldschool onder vermelding van naam leerling(en) en de
groep.

Wij danken u alvast voor uw bijdrage.
Omdat de bedragen (zeker met meerdere kinderen) best op kunnen lopen is er bij de gemeente een
mogelijkheid om u tegemoet te komen. Deze vindt u onder het kopje protocollen op onze website.
Komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming zijn er nog twee opties. Dit omdat we graag
zien dat ieder kind meegaat op schoolreis of kamp.
Optie 1: Er is de mogelijkheid tot sparen. Wanneer uw kind elke week een bedrag meeneemt.
(bijvoorbeeld €2,- per week voor het schoolreisje, €7,- per week voor het kamp) dan is het bedrag
voor vertrek bij elkaar. Uw kind kan het geld inleveren bij de juf. Zij noteert dan het bedrag en bergt
het geld veilig op. Twee weken voor de schoolreis of het kamp hoort u wat er in de pot zit en wat er
eventueel nog bij moet.
Optie 2: Wanneer één van de bovenstaande mogelijkheden echt niet lukt kunt u in gesprek met
meester Daniel. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad
De Woldschool

