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Even voorstellen
Graag wil ik mij even voorstellen, aangezien ik de werkzaamheden van Mirjam als intern begeleider
heb overgenomen. Mijn naam is Sascha Hof. De afgelopen 2 weken zijn voorbij gevlogen. Wat een
leuke levendige school is De Woldstee.
Door de huidige Corona- situatie, is het helaas niet mogelijk om mij middels een informatieavond
persoonlijk voor te stellen, daarom een introductie via deze weg. Dit schooljaar mag ik het team van
De Woldstee komen versterken als ib’er, ik heb daar ontzettend veel zin in. Naast deze functie ben ik
ook werkzaam als ib’er en gedrag specialist in Kolham. Sinds 9 maanden ben ik een super trotse
moeder. Samen met mijn vriend en zijn 2 kinderen wonen wij in Een.
Als 5 jarig meisje wou ik ballerina worden en heb uiteindelijk ook de dansacademie in Rotterdam
gevolgd. Jaren heb ik als dans docent gewerkt, totdat ik besloot om mij aan te melden voor de pabo
top. Het gecombineerd voor de klas en in de dansstudio staan, deed ik tot 2010, daarna ben ik naar
Afrika vertrokken. 6 fantastische en avontuurlijke jaren ben ik daar als safari ranger en lodge
manager werkzaam geweest, waarvan 1 jaar als wandel/paardrij gids in Patagonia, Chili. Uiteindelijk
ben ik weer in Nederland beland en ging ik werken bij obs de Oetkomst in Kolham, na Afrika was dat
wel even schakelen. Nu ben ik inmiddels verbonden aan 2 scholen binnen Stichting Ultiem. Ik wens
iedereen een fantastisch schooljaar toe en hoop een ieder waar mogelijk ooit persoonlijk te
ontmoeten. Fysiek ben ik dinsdag en woensdag aanwezig op school.
Stagiaires
Vanaf volgende week krijgen wij meerdere stagiaires op school. Zowel Pabo studenten als
onderwijsassistent studenten. Deze stagiaires zullen op vaste dagen op school zijn en af een toe een
hele week. De Pabo studenten zullen lessen geven aan de klas onder supervisie van de leerkracht.
De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten bij de dagelijkse activiteiten en voeren
opdrachten uit met kleine groepjes. Hieronder een overzicht van de eerste periode:
Groep 4: Levi Stan
Groep 5: Camille Verhaar
Groep 6/7: Demy Smit
Groep 8: Thomas Visscher

Hulp gevraagd!
Door de corona perikelen is er iets meer afstand tussen school en ouders. Uiteraard hopen we dat
we heel snel weer de school kunnen openstellen voor ouders. Maar ondertussen is jullie hulp nog
steeds hard nodig.
Zo is de Ouderraad nog op zoek naar nieuw actieve leden en dan met name een penningmeester.
Lijkt het je wat, laat het ons vooral weten!
Sinds kort is er een hele leuke groep met vrijwilligers die de oud papier inzameling namens de school
doet. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want met het geld kunnen we hele leuke dingen doen. Ze
zoeken nog twee vrijwilligers om de groep uit te breiden. Je wordt dan ongeveer 2 x per jaar
ingepland voor de inzameling (zaterdag van 8.00-12.00 uur). Vind je het leuk om je op deze manier
in te zetten voor de school, horen we het graag!
Margedag
Maandag 7 september staat er margedag gepland. De leerlingen zijn dan de hele dag vrij. Het team
heeft een cursus in Veendam, dus ook telefonisch zijn we deze dag niet bereikbaar.

