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Kunstweek!
In week 12, (16 t/m 20 maart) is het open schoolweek. Deze week heeft
de Woldschool 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.

13-3-20
Onderbouw vrij.
(Wel zo veilig
)
17-3-20
Schoolweek:
Kunstuurtje met uw Kind
+bovenbouw
Theaterbezoek
19-3-20
Kangoeroewedstrijd+
bovenbouw klassenlunch
Schoolweek:
Kunstuurtje met uw Kind

Donderdag 19 maart 2020 De Kangoeroe wedstrijd.
De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten
ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn,
voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en
het kan geen kwaad die eens te laten kraken.
Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht.
Donderdag ochtend doen alle kinderen van groep 3 tot en met acht
individueel of in een tweetal mee met de kangoeroewedstrijd.

20-3-20
Schoolschilderij
23-3-20
Lammetjesdag
onderbouw
24-3-20
GGD

Audit Woldschool.
Om 8.45 uur wil de auditor ook met enkele ouders praten. Schuift u ook
aan? We horen dat graag van u.

30-3-20
audit Woldschool
10-4-20
Goede vrijdag vrij.
13-4-20
Paasvrij.
15 en 16-4-20
Centrale eindtoets
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.

Leerlingenraad.
Onze leerlingenraad mag over €744,- beschikken. Daarom hebben zij u
een mail gestuurd met het verzoek mee te denken. Er hangen al enkele
ideeën op de lijst in de gang. De ideeën mogen in de categorieën:
Buitenspeelmateriaal, (Smart) games en boeken. Denken jullie nog
even mee?

