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Datum
9 december
12 december
13 december
19 december
20 december
28 december
23 dec t/m 6
jan
8 januari
9 januari
v.a. januari
17 januari
22 januari
24 januari
25 januari
28 januari
30 januari
31 januari

1 februari

Activiteit
Bezoek Provinciehuis
GMR vergadering
Leerlingenraad vergadering
11.30 uur
Kerstviering op school
Nieuwsbrief
Oud papier
Kerstvakantie + studiedag
leerkrachten (lln vrij!!!)
Inloop CJG 8.00-9.00 uur
Introductie leesvirus gr. 5/6
Start Cito Midden toetsen
*Start lessen Scala gr. 5/6
*Nieuwsbrief
Start voorleesdagen
Scala voor groep 5/6
Oud papier
GMR vergadering
Peuterochtend 10.00-12.00 u
*Scala voor groep 5/6
*Nieuwsbrief
*Open dag VO Meppel
(nadere info volgt nog)
Open dag VO Meppel

Leerkrachtennieuws
Afgelopen periode is Marjolein regelmatig weer een
uurtje op school geweest. Ze kwam 2x per week op
school om in groep 1-2 te re-integreren. Fijn om haar
weer binnen de school te zien. Op de momenten dat
Marjolein er is geniet ze enorm. Werken met de kinderen
vindt ze geweldig en hoopte dan ook het snel te kunnen
uitbreiden.
Helaas lukt dit niet. Ze heeft nu het advies van de
bedrijfsarts gekregen per direct te stoppen. Haar
energielevel laat het niet toe om verder te re-integreren.
Het traject is stop gezet tot aan het volgende bezoek
aan de bedrijfsarts half januari. Dan wordt er opnieuw
gekeken welke mogelijkheden er eventueel liggen.
Uiteraard heel vervelend voor Marjolein omdat ze zo
graag weer mee wil draaien op school. Maar op dit
moment is dit beter voor haar gezondheid.
Verhuizing Bestuurskantoor
Ons bestuurskantoor is verhuisd van Ruinerwold naar
Zuidwolde.
Hieronder vinden jullie de nieuwe contactgegevens:
Stichting Wolderwijs
Schoolstraat 1
7921 AV Zuidwolde
0528-741700
onderwijs@wolderwijs.nl
opvang@wolderwijs.nl
www.wolderwijs.nl
Let op:
In verband met een IPC-studiedag verwachten we alle
leerlingen op dinsdag 7 januari weer op school.

Kerstviering  zie hiervoor de extra editie
van de nieuwsbrief!
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