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Geachte Ouders, Verzorgers,
De opkomst voor de informatieavond op donderdag 29 juni was groot, met zo’n 75 mensen. De conclusie die
we konden trekken aan het einde van de avond was dat er gedurende het jaar heel veel werk is verzet met
zichtbare resultaten. Onder het kopje “fusie en aanverwante zaken” vindt u een overzicht van de besproken
onderwerpen.
We willen u allen bedanken voor dit bijzondere schooljaar. Wij gaan ons de komende dagen en weken
bezighouden met de verhuizing en kijken uit naar het nieuwe jaar!
Alvast een zomergroet,
Het team

Nieuws en mededelingen
Afscheidsfeest van O.B.S. de Woldrakkers, Woldendorp
Precies 62 jaar geleden (16 juli 1955) werd de school officieel geopend.
En nu komt het moment om afscheid te nemen van O.B.S. de Woldrakkers.
Dit vraagt uiteraard om een groots feest! Voor de leerlingen van nu, maar ook zeker voor
iedereen die op welke manier ook met de school verbonden is.
Op donderdag 13 juli 2017 gaan wij de laatste schooldag combineren met het
afscheidsfeest van de school. Dit betekent dat de kinderen allemaal leuke dingen gaan doen
en we het geheel ’s middags afsluiten met alle belangstellenden die nog graag even de
school wil bekijken.
Alle kinderen beginnen deze dag net als anders, om 8.15u. Ze hoeven geen eten en drinken
mee te nemen.
We hebben organisatie ‘de Klankenkaravaan’ in de arm genomen om deze dag onvergetelijk
te maken. Er wordt gewerkt met een programma met het thema “Een wereld(s)feest”.
De kinderen gaan onder andere samen met de juffen en meesters en de ‘Klankenkaravaan’
werken aan een prachtige voorstelling.
Deze voorstelling gaan de kinderen uitvoeren voor iedereen die belangstelling heeft en
graag bij de feestelijke afsluiting wil zijn.
Iedereen is welkom vanaf 13.15u. Om 13.30u begint de voorstelling (zoals het nu lijkt op
het schoolplein, maar een en ander is uiteraard afhankelijk van het weer.) De voorstelling
duurt tot 14.30u.
Na de afsluitende woorden, zal er een inloop zijn tussen 15.00u en 16.00u om nog een
laatste blik te werpen in het (bijna) leeg gebouw, dat klaar is om te verhuizen…

Op vrijdag 14 juli worden de kinderen net als anders op school verwacht en gaan dan
samen met de juf of meester er ook een leuke dag van maken, want dit is voor hun echt de
laatste dag op hun school.
Op maandag 17 juli wordt er met een aangepast programma gewerkt. U heeft hiervoor
vandaag een brief ontvangen.
Van de laatste dagen op O.B.S de Woldrakkers wordt een film gemaakt!
Deze film zullen alle kinderen, die nu op school zitten, als afscheidscadeau krijgen. Deze
dvd’s zijn echter volgend schooljaar klaar en zullen dan gegeven of gebracht worden.
Uitgooien groep 2 en afscheid groep 8
Op vrijdag 14 juli wordt groep 2 traditiegetrouw “uit de kleutergroep gegooid”. Daarna zullen we afscheid
nemen van de leerlingen van groep 8. Ouders en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn. We beginnen tegen 11.30 u. en hopen dit weer op het schoolplein te kunnen doen.

Schoolgids
Voordat het nieuwe schooljaar weer begint ontvangt u allemaal digitaal de geactualiseerde schoolgids.
Vervoer
Vandaag hebben de leerlingen een folder meegekregen over het leerlingenvervoer. Hierin vindt u allerlei
benodigde informatie. Uiteraard sturen we voordat het nieuwe schooljaar begint nog wel even een
vervoersbericht.
Start schooljaar 2017-2018
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 5 september.

Fusienieuws en aanverwante zaken

De volgende punten zijn op de gezamenlijke ouderinfoavond aan de orde gekomen:
Vervoer
5 Opel Vivaro bussen gaan de kinderen volgend schooljaar vervoeren.
Kinderen worden ‘s ochtends thuis opgehaald en na schooltijd weer thuisgebracht. (zie folder vervoer)
Er hebben zich inmiddels voldoende chauffeurs aangemeld op de planning te kunnen maken.
In de laatste week voordat de school weer begint ontvangt u per mail nog een berichtje met eventuele laatste
punten met betrekking tot het vervoer.
Schooltijden met ingang van 2017-2018
8.30 u.-14.20 u. (maandag t/m donderdag)
8.30 u. – 12.30 u. (vrijdag)
14.20 – 16.00 u. naschoolse activiteiten op donderdag
Naschoolse activiteit
Er wordt 1x keer in de week op donderdag een naschoolse activiteit georganiseerd. (per bouw voor alle lln.)
Start vanaf herfstvakantie, kosten: € 1,00 p.p

Flexibele vakanties
Wellicht mogelijk in de toekomst, wanneer persoonlijke leerlijnen volledig zijn geïmplementeerd.
Zelfstandig werken
Alle kinderen werken zelfstandig door te werken met een taakbrief (met breed/gevarieerd aanbod).
Hierop komen steeds meer persoonlijke leerdoelen. Zelfstandig werken bevorderd de intrinsieke motivatie.
ICT
De groepen 4 t/m 8 werken met een tablet voor de vakken: rekenen, spelling en woordenschat.
In de groepen 1 t/m 3 wordt er middels passende apps gebruik gemaakt van I-pads.
Groep 3: gaat werken met de nieuwe Veilig Leren Lezen. De methode heeft ook thuis software.
Kindgesprekken
Het betrekken van kinderen bij hun leerontwikkeling gaat een steeds grotere plaats innemen. Zij zullen ook
vaker bij gesprekken worden uitgenodigd.
Klassenindeling 2017-2018
Groep
1 en 2

Dinsdag
Liesbeth

Woensdag
Liesbeth

Donderdag
Liesbeth /
Jeannette

Vrijdag
Liesbeth

3 en 4

Maandag
Liesbeth/
Jeannnette
(om en om)
Margriet

Margriet

Jeannette

Jeannette

5
6
7 en 8

Barry
Wijdi
Gerard

Warnder
Wijdi
Gerard

Warnder
Barry
Gerard

Margriet/
Jeannette
Warnder
Wijdi
Barry

Warnder
Wijdi
Barry

Afscheid nemen we dit jaar van:
juf Ali/ juf Adinda, juf Margreet, juf Sonja, meester Sjaak (sport), juf Hilke (HVO), juf Miriam.
Ook nemen we afscheid van de overblijfmoeders: Alicia, Wendy en Anita.
Nieuw:
juf Wijdi Drijfhout, vakdocent sport, docent HVO
Ouders
Volgend schooljaar gaan we een digitaal “ouderportaal” inrichten.
We brainstormen nog over een manier om ouders “kennis te laten maken” met de nieuwe situatie en school.
Begin van het nieuwe schooljaar komen we hierop terug.
Huisvesting
Er is een voorlopig schetsontwerp getoond en een gebouwimpressie.
Agenda

13-07: feest De Woldrakkers
14-07: “uitgooien” groep 2 en afscheid groep 8
15-07: oud papier
17 -07: een gezellige dag (zie papier 10 juli)
19-07: alles inpakken op De Woldrakkers
20-07: verhuisdag
Op dinsdag 5 september begint de school weer.

IEDEREEN EEN HELE FIJNE ZOMER GEWENST !

