WolderWeetje

Maandag 13 MEI 2019

B ELANGRIJKE

DATA

Wieltjesdag groep 1 t/m
4

15 mei

Sportdag groep 3/4/5

22 mei

Schoolreisje

28 mei

Sportdag groep 6/7/8

29 mei

Juf in de natuur
Sinds een tijdje maak ik tijdens mijn wandelingen met mijn honden filmpjes in de natuur. Kleine
filmpjes van 3 minuten over een dier, plant of boom. De filmpjes zijn gemaakt om in de klassen te
laten zien, maar steeds meer kinderen willen ook heel graag thuis naar “juf in de natuur” kijken.
Ze zijn allemaal terug te zien op mijn YouTube kanaal: juf in de natuur
Ieder week komt er weer een nieuw filmpje bij.
Groetjes
Juf in de natuur – Juf Annemarie (groep 4)

Hemelvaartsdag vrij
Pinksteren vrij

Inloop spreekuur GGD/
CJG
Sportdag groep 1/2

Studiedag

10 minuten gesprekken

Zomervakantie

30-05 t/m 31-05-19
7-06-19 t/m 10-06-19

Donderdag 13 juni
08.30—09.30

Wieltjesdag

14 juni

21-06-2019

Dinsdag 9 en donderdag 11 juli
22-07 t/m 30-08-19

Op school zijn Skateboarden, schoenen met wieltjes, stepjes enzovoort
voorboden. Om de kinderen tegemoet te komen organiseren wij elk
jaar een wieltjesdag. Op deze dag mogen de kinderen alle soorten wieltjes mee naar school nemen.
Op woensdag 15 mei mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 wieltjes mee naar school nemen. Woensdag 12 juni hebben de groepen

5 t/m 8 wieltjesdag.

Fruitdagen:
Woensdag
donderdag
vrijdag

Voor de meest actuele
data kijkt u op:
www.wolderweide.nl

Oproep van de oudervereniging!
Op dinsdag 14 mei en woensdag 15 mei is het weer tijd voor het korfbaltoernooi. De oudervereniging verzorgt het drinken en de gezonde versnaperingen voor alle deelnemende kinderen tijdens dit toernooi. Hier kunnen we uiteraard veel hulp bij gebruiken.
Wanneer: Woensdag 15 mei
We vragen hulp voor verschillende tijdvakken, te weten:
Van 14u tot 15u,
Van 16u tot 17u,
Van 18u tot 19u,
En van 19u tot eind van het toernooi
Mocht je tijd en zin hebben om 1 van deze tijdvakken te komen helpen dan graag reactie op het volgende email adres:
m.bolluijt@wolderweide.nl
Geef in de mail even aan naar welke tijd de voorkeur uitgaat.
Namens de korfbal commissie van de ov alvast bedankt! We gaan er een gezellig toernooi van maken!
Evelien, Marlous & Mieke

Cum Laude geslaagd!
Anne uit groep 7 is Cum Laude geslaagd voor haar verkeersexamen! Zij is gehuldigd door de burgemeester en uiteraard hebben wij haar op school ook
in het zonnetje gezet.
Top gedaan Anne!

Vanuit de directie
De laatste periode tot de zomervakantie is aangebroken. Nog 10 weken en dan zit het schooljaar 2018-2019 er al weer op! In de komende 10 weken
zullen er nog verschillende activiteiten plaatsvinden zoals: sportdagen, meester- en juffendag, avondvierdaagse, schoolreisje, Wolderwonderweek,
schoolkamp, afscheid groep 8, eindmusical, schoolfotograaf, afsluitavond enzovoort.
Verder kijken wij ook terug op een aantal zaken en vooruit.
Zo hebben wij op maandag 6 mei de 300ste leerling mogen verwelkomen op Wolderweide.
Ook hebben de groep 8 leerlingen de eindtoets “Route 8” afgenomen met een fantastisch resultaat! De eindtoets van Route 8 is dit jaar voor het
eerst afgenomen. Jarenlang hebben wij de eindtoets van CITO gebruikt. Doordat CITO geen adaptieve toets kon leveren, zijn wij overgestapt naar
ROUTE 8. De gemiddelde eindscore dit jaar is 207,2. Om een indicatie te geven, het landelijk gemiddelde van vorig jaar was 201. De gemiddelde
score van onze groep 8 kinderen zit op HAVO niveau. De scores sluiten aan op de adviezen die wij hebben gegeven en een aantal hebben zelfs iets
hoger gescoord.
Op 16 april is het nieuwe ouderpanel bij elkaar gekomen. Het was een leuke en interessante avond waarbij de volgende onderwerpen besproken
zijn: veiligheid parkeerplaats, communicatielijnen, continurooster, groei van de school, lerarentekort, huiswerkafspraken etc. De notulen staan op
onze website: www.wolderweide.nl
Vastenactie
Het thema van dit jaar was: ‘Schoon water verandert alles’. In de weken voor Pasen hebben de kinderen allerlei klusjes gedaan en/of activiteiten georganiseerd (groep 8 sponsorloop) om geld op te halen voor waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen
worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. Wolderweide heeft een totaal bedrag van € 1747,85 bijgedragen. Super goed gedaan!
Formatie schooljaar 2019-2020
Wij zijn druk bezig met de formatie en de verdeling van kinderen over de verschillende groepen. Wanneer er meer duidelijkheid is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wij willen graag zicht krijgen op het aantal leerlingen voor het komende schooljaar. Wilt u uw kind, als hij of zij dit of volgend schooljaar 4 jaar
wordt en naar Wolderweide wil, zo spoedig mogelijk inschrijven op school? Wilt u dit ook doorgeven aan vrienden of bekenden? U kunt bij mij een
inschrijfformulier ophalen.
Wetenschap en Techniek lokaal
Op school willen wij graag een WT-lokaal inrichten voor het nieuwe schooljaar. Wij denken aan werkbanken, gereedschap, hout, spijkers en schroeven, keukengerei, potten/pannen, kookplaatjes etc. Mocht u als ouder hier iets in kunnen betekenen of kunnen aanbieden, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt dan terecht bij de meesters (Menno, Eric en/of Maarten).
Met vriendelijke groet,
Maarten Hoekman

