
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Afscheid juf Meggy 

Juf Meggy neemt afscheid van de Dissel. We hebben helaas volgend jaar geen plaats meer voor haar. 
Gelukkig heeft juf Meggy binnen Wolderwijs een nieuwe werkplek gevonden. Zij gaat naar Het Groene 

Hart in Zuidwolde. We willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en collegialiteit op de Dissel en 

wensen haar heel veel werkplezier op haar nieuwe plek. 

Afscheid juf Jorien: 

Juf Jorien heeft twee jaren op de Dissel als onderwijsassistent gewerkt. Ondertussen heeft ze de Pabo 

met succes dorlopen. Volgend jaar mag ze als échte’ juf aan de slag in Wanneperveen op de Lisdodde. 
We bedanken ook juf Jorien voor haar inzet voor de kinderen van de Dissel en uiteraard wensen we 

haar ook veel werkplezier toe in Wanneperveen. 

Verdeling lokalen/unit weg 

Zoals afgesproken gaat de unit achter de school weer weg. We hebben helaas onvoldoende formatie 

om de groepen 1/2 opnieuw te splitsen en dus is de ruimte niet direct nodig. De unit is ook te duur om 
te laten staan. Groep 4 komt weer in het lokaal tegenover groep 3. We halen daar in de gang een 

gedeelte van de werktafel weg en creëren zo een speelhoek voor verschillende groepen. Ook de BSO 

zal na schooltijd van dit lokaal gebruik maken. 

Het lokaal van groep 6 zal volgend jaar gebruikt worden voor extra lessen die door juf Roelien gegeven 
zullen worden om de grote combinatiegroepen te ontlasten. Daarnaast zal dit lokaal gebruikt worden 

als stiltelokaal voor kinderen die daar zelfstandig gaan werken. Ook zal de lokaal gebruikt worden voor 

extra zorg. 

HVO/GVO: 

Op dit moment is het nog onzeker of de HVO lessen doorgang gaan vinden. Dit heeft te maken met de 

personele bezetting van de HVO organisatie. De GVO lessen worden op dinsdagmorgen gegeven.  

Extra zorgbudget 

Vanwege de toename van zorgkinderen hebben we van Wolderwijs extra budget ontvangen. Juf 
Roelien gaat deze zorg invullen op de woensdagmorgen, waardoor juf Jaydee ook op woensdagmorgen 

voor groep 5 staat. Juf Roelien staat dan alleen de woensdagmiddag voor groep 5. 

Afscheid bestuurder 

De huidige bestuurder van Wolderwijs Martijn Mulder gaat genieten van zijn welverdiende pensioen en 

heeft van alle scholen afscheid genomen. Hij wordt opgevolgd door mevrouw Berien Bakker. Namens 
deze weg wil ik de heer Mulder hartelijk danken voor zijn enorme inzet voor de scholen en Kindcentra 

van Wolderwijs. Hij was ook een 10 tal jaren Sinterklaas op de Dissel. We wensen hem nog vele jaren 

in goede gezondheid toe. 
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 Nationale Voorleesdagen 2016  
De Nationale Voorleesdagen zijn van woensdag 

27 januari t/m zaterdag 6 februari.  

We hebben er een geitje bij! geschreven door 

Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe, 

is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2016. 

 



 

Vakantieregeling 2020-2021 

  

Herfstvakantie      ma 12-10 t/m vr 16-10                              

Kerstvakantie    ma 19-12 t/m vrij 03-01                               

Voorjaarsvakantie       ma 20-02 t/m vrij 28-02                       

Goede Vrijdag + Pasen    vrij 02-04 t/m ma 05-04 

Koningsdag     woe 27-04                          

Meivakantie/ hemelvaart    ma 01-05 t/m vrij 14-05                               

Bevrijdingsdag       wo  05-05                              

Pinksteren      ma 24-05                            

    Zomervakantie      ma 10-07 t/m vrij  22-08                               

 

Schooljaar 2019-2020 

We leven momenteel in een bijzondere tijd. Iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt en ook 
hopen nooit meer mee te maken. Wie had dit aan het begin van dit schooljaar kunnen bedenken. 

Niemand toch! 

Zomaar opeens moest iedereen zoveel mogelijk thuis blijven. De scholen werden gesloten, maar het 
onderwijs moest wel doorgaan.  De kinderen kregen les op afstand. Ouders kregen een rol als extra 

leerkracht. De leerkrachten moesten alles uit kast halen om hun kinderen van lessen te voorzien. Dit 

gebeurde meestal digitaal. Via videobellen, appen, Teams, mail etc. werden lessen aangeboden en 

contact gemaakt.  

Alle respect voor jullie als ouders. Thuis je eigen kinderen begeleiden en zelf vaak ook aan het werk. 

Thuis is het natuurlijke een hele andere situatie dan op school. Toch hebben we de indruk dat het over 

het algemeen best goed is gegaan. Je leert je kinderen in elk geval op andere wijze kennen. 

Ook de kinderen verdienen een pluim. Van de ene dag op de andere moesten ze vrienden en 
vriendinnetjes missen en de huiskamer werd klaslokaal. De juf of de meester zagen ze alleen nog maar 

via een scherm of spraken ze via de telefoon. Toch hebben ze allemaal maar gedaan. Ook alle respect. 

De collega’s kregen ook flink wat voor hun kiezen. Nog nooit eerder les op afstand gegeven. Voor de 

midden- en bovenbouw was Snappet een uitkomst. De kinderen waren dit gewend. Thuis oefenen was 
een ding, maar het aanbieden van nieuwe lesstof en het geven van instructie was een ander ding. Toch 

hebben ze het voor elkaar gekregen. De kinderen van de onderbouw moesten materialen mee naar 
huis. Het ophalen van deze materialen moest ook veilig en op afstand gebeuren. Allemaal gelukt. We 

zijn er een stuk wijzer door geworden. Ik ben trots op de collega’s. Ook ben ik trots op de collega’s van 
de kinderopvang. Zij stonden altijd klaar voor de noodopvang op het KC. In het begin ook best wel 

eng. Er was toen nog weinig bekend over besmettingsgevaar door kinderen. Alle lof! 

Later gingen de scholen weer gedeeltelijk open, maar ouders en andere externen mochten niet meer 

de school binnen komen. De deur ging op slot, handen werden vele malen per dag gewassen, toiletten 
extra schoongemaakt en deurklinken en trapleuningen ontsmet. We moesten vooral ook afstand 

houden. Doe dat maar eens met kleine kinderen. Niet dus! Ondertussen zijn de scholen weer helemaal 
open. Volgens het RIVM is er vrijwel geen besmettingsgevaar. Wel moeten de collega’s anderhalve 

meter afstand blijven houden en z.s.m. na hun werk naar huis gaan om zich daar voor te bereiden.  

Nu wordt langzamerhand steeds meer losgelaten. Hoe de situatie na de vakantie is, blijft gissen. Hoe 

gaan we  met onze opnieuw gewonnen vrijheid om? Het blijft spannend. Mochten er tijdens de 
zomermaanden zaken weer wijzigen, die invloed hebben op de start van het nieuwe schooljaar, dan 

brengen  we jullie daarvan op de hoogte. 

Als ik terugkijk op hoe het allemaal gegaan is, dan ben ik best tevreden. We hebben ons met z’n allen 
heel snel aan de nieuwe situatie aangepast. Zonder jullie als ouders was het zeker niet zo snel gelukt. 



 

Hieruit blijkt maar eens weer hoe belangrijk de samenwerking tussen ouders, kind en de school is. De 

gouden driehoek! 

We moesten ons aan protocollen houden en dat was best wel eens lastig. Vooral wanneer zaken 

ondertussen toch onverwacht snel veranderen. Soms zijn beslissingen dan niet meer terug te draaien. 
Heel belangrijk is natuurlijk het afscheid van groep 8. Gelukkig is met behulp van ouders alles uit de 

kast gehaald en mede hierdoor krijgen de kinderen een afscheid die ze verdienen. De musical wordt 

vanavond (donderdagavond) om half 9 via een livestream uitgezonden. Zie link hieronder. 

https://youtu.be/Is1DMd_R46Y 

Tot slot, hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en namens alle collega’s wensen we iedereen 
een fijne en gezonde vakantie toe. Ik hoop jullie allemaal weer uitgerust en wel na de vakantie op 

maandag 17 augustus terug te zien. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jaap Scheper 
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