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Meester Jeroen Wouter 

Na de voorjaarsvakantie gaat meester Jeroen Wouter een dag extra werken. 

Hij staat dan op donderdag en vrijdag voor de groep. Juf Petra is dan op maandag, 

dinsdag en woensdag voor de groep. Daarnaast is meester Jeroen Wouter nog 2 

morgens op therapeutische basis op school voor ondersteunende werkzaamheden. 

 

Extra activiteiten op het Kind Centrum 

Kind Centrum Ruinerwold gaat drie extra bijzondere activiteiten organiseren. Speciaal 

hiervoor huren we docenten in van Scala, het centrum voor de kunsten. In overleg 

met de kinderen van de BSO bieden we tegen een geringe vergoeding een workshop 

aan voor vloggen en voor het werken met graffiti. Daarnaast wordt er een aantal 

muzikale activiteiten georganiseerd voor de peuters. Deze vinden op verschillende 

dagen plaats, zodat alle kinderen hiervan kunnen profiteren.  In de bijgevoegde flyer 

vindt u meer informatie. Opgave gaat via opvang@wolderwijs.nl  

  

Start nieuw schoolplein 

Vandaag, 14 februari zijn we eindelijk gestart met het schoolplein. We hebben groen 

licht gekregen van de gemeente de Wolden. 

Groep 7 en groep 8 gaan het grote vak aan de kant van het voetbalveld inplanten. De 

bedoeling is dat hier een kruip door, sluip door pad komt met bomen, planten en 

struiken. 

Zaterdag 15 februari wordt het grote speeltoestel met de glijbaan opgehaald. We 

hebben deze kunnen verkopen aan speeltuinvereniging de Woldklimmers. In de week 

van de voorjaarsvakantie worden er een flink aantal bomen geplant op het plein. We 

hopen dat deze aankomende zomer al een stuk meer schaduw zullen geven op het 

plein. Ongeveer op de plek waar het speeltoestel staat, komt een heuvel met glijbaan 

eraan. Ook wordt er een schommel geplaatst voor de peuters en kleuters. We hebben 

opnieuw een aanvraag gedaan bij Initiatiefrijk De Wolden en hebben goede hoop 

binnenkort ook een financiële injectie van de gemeente te krijgen. We gaan het plein 

in fases aanpakken, fase 1 is na de voorjaarsvakantie afgerond, hier zijn we erg blij 

mee! De werkgroep is druk bezig met het voorbereiden van de volgende fase. We 
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hopen hier zo snel mogelijk mee te kunnen starten en houden u op de hoogte!

 
 

Stichting Fleur Bloemen. 
Het bord heeft inmiddels een mooie plek gekregen bij de ingang van de school! 

 
Nationale Voorleesdagen 

De nationale voorleesdagen zijn inmiddels afgelopen. Dit jaar stond het boek 
Moppereend centraal. Meester Jaap heeft dit boek voorgelezen aan de peuters en 

kleuters. 
In alle groepen werd er deze dagen groepsdoorbrekend voorgelezen. De kinderen 

konden opgeven uit welk boek ze graag wilden worden voorgelezen door een meester 
of juf. 

 
 

     
 

Wist u dat: 
• Groep 3 alle letters kent en daarom 28 februari een letterfeest viert? 

• Alle kinderen een heus letterdiploma krijgen? 



 

• Er veel kinderen, maar ook een aantal meesters en juffen geveld zijn door de 
griep? 

• We hopen dat iedereen snel weer opknapt? 
• 11 maart Wolderwijs een open dag houdt? Wij ook meedoen? Dat iedereen 

welkom is om een kijkje te komen nemen? 
• 18 en 19 februari weer een springkussenfestijn in de sporthal is? 
• Er in groep 6 12 kinderen starten met de cursus ducktypen? 
• Er in groep 7 een gastles Tai Chi 

door Jan van Zomeren was? Dat de 
leerlingen het super leuk vonden 

en daarna helemaal zen waren? 
                                                           

 
 

 

 
 

•  Groep 7 een eigen ‘ Wie is de mol’ 
speelt?  Ze verzamelen jokers en vrijstellingen. Alles binnen thema Aziaten Da 

Vinci past? 
• Groep 4 naar de bieb is geweest? 

Iedereen heeft een leesboek uitgezocht. 
                                                                                              
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peilingen 
Begin maart komt er weer een tweejaarlijkse peiling. Kinderen, leerkrachten en 

ouders worden dan gevraagd hun mening te geven over verschillende facetten 
van het onderwijs. We hopen dat jullie massaal de peiling gaan invullen. Alleen 

bij een respons van meer dan 70% is de uitkomst betrouwbaar. Alvast hartelijk 
dank! 

 
 

 
Fijne vakantie allemaal! 

 
 

Namens het team, 
 J. Scheper 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


