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De laatste weken

Directeur
N. van der Spek

Het einde van het schooljaar nadert met rasse
schreden. De kinderen zijn nog volop aan het
werk en de laatste cito-toetsen worden
afgenomen. In deze nieuwsbrief kijken we vooruit
naar het Pleinfeest en Nieuwe lesmethodes
waar we volgend jaar mee van start gaan.
Verder veel aandacht in deze brief voor plannen;
een overzicht van de laatste loodjes en de
jaarplanning voor het nieuwe jaar.
Maar we kijken stiekem ook even terug op dit
dynamische schooljaar waarin verandering het
thema was.
Een nieuw gebouw met nieuwe lokalen en nieuwe
meubels, nieuwe roosters én een nieuwe
directeur.
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Terugblik

“De jaarplanning
2013-2014 is er.
Knip hem uit,
hang hem op en
kijk er regelmatig
naar!”

Hoewel Frank van der Schoot, zeer terecht,
bepaald niet met stille trom vertrokken is, lijkt de
overgang naar de nieuwe directeur geruisloos te
zijn verlopen.
Bestuur en team zijn blij met deze vloeiende
troonswissel en hopen natuurlijk dat de ouders en
leerlingen het ook zo ervaren.
Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest
kennis te maken, dan bent u van harte
uitgenodigd om bij Nicoline binnen te lopen in
haar kantoor op de begane grond.
Nicoline staat iedere morgen bij de voordeur als
de kinderen naar binnen gaan.

Nieuwe Jaarplanning
Toneelstukjes:

Ook volgend jaar weer in
de planning

Gezinnen met jonge kinderen hebben steeds
vaker een druk schema. Twee werkende ouders,
viool-, piano- en tennisles en judo-, hockey- en
voetbaltraining; het vraagt een nauwkeurige
planning.
Deze nieuwsbrief staat dan ook een beetje in het
kader van plannen.
Met op pagina 1 een overzicht van de laatste
loodjes en op pagina 3 de planning voor het
komende schooljaar.
Op veler verzoek hebben wij een overzicht
gemaakt van vrijwel alle school-activiteiten die
van ouders kant om enige vorm van planning
vraagt.
De jaarplanning 2013-2014 is er. Knip hem uit,
hang hem op en kijk er regelmatig naar. Zo weet
u zeker dat u geen toneelstukje zult hoeven
missen van uw kind.

Pleinfeest 2013!
Op vrijdag 12 juli wordt een oude
traditie in ere hersteld. We
organiseren een pleinfeest en halen
zo geld op voor Stichting Arie.
Het goede doel
De stichting die zich hard maakt voor
gehandicapte kinderen in Lima, Peru.
Uw geld is die dag goed besteed, dus
aarzel niet om het uit te geven!
Hulp-ouders
Zonder uw hulp gaat het niet lukken.
Houd daarom graag de mail goed in de
gaten.
De klassenmoeders zullen binnenkort
namens de pleinfeest-commissie een
beroep op u doen.
Uw bijdrage kan in fysieke kracht, zoals
bij de opbouw, of in creatieve
uitspattingen, bijvoorbeeld bij de
aankleding. Ook kunt u een stand
bezetten, er is genoeg te doen!
De kinderen
De kinderen zijn die dag gewoon om
14.45 uur vrij. Dan wordt het schoolplein
omgetoverd in een feestelijke braderie
met luxe hapjes en heerlijke drankjes,
maar vooral veel activiteiten voor de
kinderen, want daar draait het toch om.
Aanvang en kaartverkoop
Het feest begint om 16.30 uur.
Vanaf maandag 8 juli a.s. start verkoop
activiteitenkaart in de klas. Het is ook
mogelijk op het feest zelf kaarten te
kopen voor neefjes, nichtjes en
buurtgenoten.
Cash
Er is op de dag zelf geen pinautomaat
aanwezig, dus vergeet alstublieft niet
cashgeld mee te brengen.

Activiteiten einde schooljaar

Datum

Aanvang

Eindspel groep 8B
Eindspel groep 8A
Schoolreis groepen 8 (Kaagweek)
Rapporten 1 t/m 8
Pleinfeest!
Zomervakantie Start

Di 25 juni
Wo 26 juni
Ma 1 t/m Vr 5 juli
Vr 12 juli
Vr 12 juli
Vr 19 juli

20.00 uur
20.00 uur
16.30 uur
Kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Zie pagina 3 van deze nieuwsbrief voor de data en tijden van het nieuwe schooljaar!

Pagina 2

Nieuwsbrief Wolters
Prietpraat

Een leerling uit groep 5 speelt tikkertje met kinderen uit groep 3. Een sliert van joelende figuurtjes rent achter hem aan.
Plots maakt hij een ontwijkende beweging, schiet weg van zijn volgers en ploft naast me neer op het bankje in de zon.
‘Alles goed?’, vraag ik, terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegt. Puffend kijkt hij me aan en met oprechte verbazing zegt
hij: ‘Ik begrijp niet waar die kinderen de energie vandaan halen. Jij?’. Ik haal mijn schouders op. We blijven zitten in
verwondering. Groep 3, dat is ook zo lang geleden!

Nieuwe lesmethodes
“Ook deze versie
werkt met
woordpakketten
die thuis geoefend
kunnen worden.
De opzet daarvan
is enigszins
gewijzigd …”

Wij zijn bijzonder blij dat we, ondanks de forse
investeringen in de nieuwbouw, volgend
schooljaar starten met een nieuwe Taalmethode
voor groep 4 t/m 8 en ook Aardrijkskunde wordt
geheel vervangen.

Taal Actief
Voor Taal hebben wij gekozen voor de nieuwste
versie van onze oude methode Taal Actief. Dat is
een methode voor taal, spelling en woordenschat
voor leerjaar 4 t/m 8. Bij de keuze is vooral gelet
op niveau, mogelijkheden tot differentiatie en of
de methode kerndoeldekkend is.
Taal Actief is met stip de meest complete
methode met een goede aansluiting op het hoge
onderwijsniveau waar wij voor staan.
Kernbegrippen zijn kwaliteit en resutaat.
Ook deze versie werkt met woordpakketten die
thuis geoefend kunnen worden. De opzet daarvan
is enigszins gewijzigd. Als we kinderen vragen de
woordpakketten thuis te oefenen, zullen ze daar
een nieuwe instructie over krijgen, die uiteraard
ook aan de ouders wordt meegegeven. Wij hopen
daar op de algemene ouderavonden bij aanvang
van het schooljaar al meer duidelijkheid over te
kunnen geven.

Taal, spelling & woordenschat

Meander is een degelijke methode die voldoet aan
alle kerndoelen.
Nieuw is dat de topografielessen al starten in groep
5. Topo Nederland wordt uitgesmeerd over leerjaar 5
en 6. In hoeverre we de kinderen dan al thuis topotoetsen laten voorbereiden, staat geagendeerd voor
ons laatste onderwijskundig overleg van dit jaar.
Ouders zullen hierover geïnformeerd worden in het
nieuwe schooljaar.
Voor groep 6, 7 en 8 blijft de volgorde Nederland,
Europa, Wereld verder gehandhaafd.

ICT-bekwaamheid

“…Dat wij
mediawijsheid op
het
lesprogramma
hebben staan,
betekent zeer
zeker niet dat de
digitale
opvoeding van de
kinderen gedekt
is.”

Een vak onder constructie.

Meander
Meander is het ‘broertje’ van de natuur-methode
Naut, waar we sinds enkele jaren met veel plezier
mee werken. Dat maakt dat de methode nieuw en
tegelijk herkenbaar zal zijn.
Leerlingen die geraadpleegd zijn, beoordelen
Naut als zeer prettig om dezelfde redenen als de
leerkrachten. Waar leerkrachten de les-opbouw,
de beeldondersteuning en de leeftijdsadequate
inhoud noemen, hebben de kinderen het over ‘de
stapjes’, ‘de ‘leuke filmpjes’ en ‘dat het duidelijk
is’.

Vorig jaar zijn we gestart met lessen
mediawijsheid voor de groepen 5 t/m 8.
Volgend schooljaar trekken we deze
aanpak breder en roosteren we tijd in
voor ICT-bekwaamheid.
Mediawijsheid valt daaronder en deze
lessen krijgen dan ook zeker een
vervolg. Ook vallen ICT-vaardigheden
onder de paraplu van ICT-bekwaamheid.
Daarbij zetten we in op tekstverwerken,
presentatie-software hanteren en
typevaardigheid. We willen dit het
nieuwe schooljaar gestaag invoeren in
ons onderwijs, zonder de druk op het
lesprogramma op te voeren. Momenteel
is een commissie druk bezig per leerjaar
de doelen uit te werken, de beste
lesvorm te onderzoeken en bijpassende
materialen te selecteren. Meer hierover
in een volgende nieuwsbrief.
Wordt vervolgd!

Jaarplanning 2013 - 2014
September
ma 2 sep
ma 9 sep
ma 9 sep
di 10 sep
di 10 sep
wo 11 sep
wo 11 sep
do 12 sep
do 12 sep
ma 16 sep
di 17 sep
wo 25 sep
Oktober
wo 2 t/m zo 13 okt
ma 21 okt t/m zo 27 okt
November
wo 6 nov
do 14 nov
do 14 nov
vr 15 nov
vr 22 nov
wo 27 nov
December
do 5 dec
di 17 en wo 18 dec
wo 18 dec
vr 20 dec t/m zo 5 jan
Januari
ma 6 jan
Februari
di 11 t/m do 13
vr 21 feb t/m zo 2 mar
Maart
vr 21 mar
vr 21 mar
wo 26 mar
do 27 mar
vr 28 mar
April
?
wo 2 apr
do 17 apr
vr 18 apr t/m ma 21 apr
vr 25 apr
ma 28 apr t/m ma 5 mei
Mei
di 6 mei
ma 19 mei
vr 23 mei
do 29 mei & vr 30 mei
Juni
di 3 jun
ma 9 jun t/m zo 15 jun
ma 16 jun t/m wo 18 jun
di 17 jun
di 24 jun
wo 25 jun
Juli
ma 30 jun t/m vr 4 jul
wo 9 jul
vr 11 jul
vr 11 jul
vr 18 jul - 12.00 uur
ma 21 jul t/m zo 31 aug

Start schooljaar
Alg. Ouderavond
Alg. Ouderavond
Alg. Ouderavond
Alg. Ouderavond
Alg. Ouderavond
Alg. Ouderavond
Alg. Ouderavond
Alg. Ouderavond
STUDIEDAG 1
PRINSJESDAG
Sportdag

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
5
2
6
3
7
4
8

9.00 uur (nieuwe lln. 8.30 uur)
19.00 - 20.15 uur
20.30 - 21.45 uur
19.00 - 20.15 uur
20.30 - 21.45 uur
19.00 - 20.15 uur
20.30 - 21.45 uur
19.00 - 20.15 uur
20.30 - 21.45 uur
VRIJ
VRIJ
9.00 - 12.30 uur op HDM

Kinderboekenweek
HERFSTVAKANTIE

Feestelijke opening
VRIJ

Bouscholte-presentaties gr 6
OEPS - Dag van Respect
Schriften mee ter inzage
STUDIEDAG 2
Rapporten groep 2 t/m 8
Ouderavond 7-minutengesprekken

Tussen 9.00 en 12.30 uur

Sinterklaasfeest
Kerstspel
Kerstdiner
KERSTVAKANTIE

Groep 1 t/m 3 12.00 uur vrij
8.30 - 12.30 uur (alleen voor lln)
17.00 - 18.30 uur
VRIJ

VRIJ

Weer naar school
Cito-eindtoets gr 8
VOORJAARSVAKANTIE

VRIJ

Toneelstukjes 1&2
Schriften mee
Bouscholte-presentaties gr 8
Rapporten groep 3 t/m 8
STUDIEDAG 3

Tijd volgt: tussen 9.00 - 14.45 uur

OEPS - Dag tegen pesten
Ouderavond 7-minutengesprekken
Paasontbijt
PAASWEEKEND
Toneelstukjes 3 t/m 5
MEIVAKANTIE

Datum nog niet bekend

Weer naar school
STUDIEDAG 4
Bouscholte-presentaties gr 7
HEMELVAART
Schoolreis
PINKSTERVAKANTIE
Schoolfotograaf
Algemene Ledenvergadering
Eindspel 8A
Eindspel 8B
Kaagweek groep 8
Oudergesprekken Eind gr 7
Rapporten groep 1 t/m 8
Pleinfeest
Start zomervakantie
ZOMERVAKANTIE

Tijd volgt: eind middag/avond
VRIJ

In pyjama naar school
VRIJ
Tijd volgt: tussen 9.00 - 14.45 uur
VRIJ

VRIJ
12.30 en 14.45 uur
VRIJ
Groep 1 t/m 7
VRIJ
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

16.30 uur
VRIJ vanaf 12.00 uur
VRIJ

