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De laatste loodjes
Het einde van het schooljaar nadert met rasse
schreden. In deze nieuwsbrief is er veel
aandacht voor allerlei praktische zaken,
omdat het einde van een schooljaar daar nu
eenmaal om vraagt. In de laatste drukke
weken van afscheidsetentjes, ingelaste
vergeten partijtjes en overlap in hockey,
tennis, voetbal en cricket, hopen we zo bij te
dragen aan enig overzicht in uw agenda.

Nieuwbouw
Met het einde van het schooljaar komt de
verhuizing naar de nieuwbouw snel dichterbij.
Hoewel de bouw voorspoedig verloopt, ontkomen
wij niet aan enige vertraging. Dit heeft geen
gevolgen voor de leerlingen. De zomervakantie
begint nog steeds op donderdag 5 juli en het
nieuwe schooljaar op maandag 20 augustus.

Nieuwe Schooltijden
Op veler verzoek en conform onze visie zullen in
het nieuwe gebouw de lestijden teruggedraaid
worden naar die van voor de verhuizing.
Hieronder een overzichtje:
Ma
Di
Wo
Do
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Nieuwe directeur in november
En toen kwam daar het bericht dat we met
succes een nieuwe directeur hebben
gevonden. Nicoline van der Spek zal met
ingang van 15 november 2012 het stokje van
Frank van der Schoot overnemen.
Het bericht van haar benoeming is zeer
positief ontvangen in zowel de ouder- als de
teamgeleding.
De boodschap dat Frank ons gaat verlaten,
blijft zeker niet onopgemerkt. Wij kunnen ons
nauwelijks een Wolters zonder Frank van
der Schoot voorstellen. Dat er ouders zijn die
dat ook zo voelen, merken we dagelijks. Ook
de kinderen zijn er mee bezig. En dat leidt
dan weer tot ontwapenende opmerkingen,
maar dat leest u verderop in deze
nieuwsbrief.
Voor nu zijn we blij dat we Frank nog even
hier hebben en dat zijn opvolging geregeld
is!

8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur

Ook de pauzetijden zullen veranderen, maar
daarover meer in het nieuwe schooljaar.

Nicoline van der Spek zet
haar handtekening
Activiteiten einde schooljaar
Algemene ledenvergadering
Eindspel groep 8a (voor ouders van de groepen 8)
Eindspel groep 8b (voor ouders van de groepen 8)
Oudergesprekken E7 – (voor ouders van de groepen 7)
Rapporten voor groepen 8
Schoolreis groepen 8 (Kaagweek)
Rapporten groepen 1 t/m 7
Zomervakantie

Datum
Di 5 juni
Wo 12 juni
Do 14 juni
Wo 20 juni
Vr 22 juni
Ma 25-6 t/m Vr 29-6
Vr 29 juni
Do 5-7 t/m zo 19-8

Aanvang
20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
-

Activiteiten start schooljaar
Inloop nieuwe gebouw ouders & leerlingen - Achternamen A t/m H
Inloop nieuwe gebouw ouders & leerlingen - Achternamen I t/m P
Inloop nieuwe gebouw ouders & leerlingen - Achternamen Q t/m Z
Eerste schooldag

Datum
Zo 19 augustus
Zo 19 augustus
Zo 19 augustus
Ma 20 augustus

Algemene Ouderavond groepen 3
Algemene Ouderavond groepen 7A & 8B
Algemene Ouderavond groepen 1
Algemene Ouderavond groepen 5
Algemene Ouderavond groepen 2
Algemene Ouderavond groepen 4A & 6A
Algemene Ouderavond groepen 4B & 6B
Algemene Ouderavond groepen 7B & 8A
Officiële opening nieuwe gebouw voor leerlingen en genodigden

Ma 27 augustus
Ma 27 augustus
Wo 29 augustus
Wo 29 augustus
Ma 3 september
Ma 3 september
Di 4 september
Di 4 september
Wo 5 september

Aanvang
15.00 – 15.45 uur
15.45 – 16.30 uur
16.30 – 17.15 uur
9.00 uur voor huidige leerlingen
8.30 uur voor nieuwe leerlingen
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
11.30 – 13.00 uur

-
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Het bericht van het vertrek van Frank heeft ook de kleuters bereikt. In alle openheid delen zij hun diepste gedachten.
Hieronder twee ontwapenende voorbeelden:
Kleuter 1: “Jij bent oud hè?” Tja wat zeg je daar nou op?
Kleuter 2 wijzend naar Frank, tegen haar moeder: “Kijk mam,híj gaat er vanaf!”

Nieuw volgend schooljaar
“Wij hopen met
deze aanpak dat
de blik van de
kinderen verder
zal reiken dan de
eigen groep …”

Eveline Flink

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

Niet alleen het gebouw is volgend schooljaar
nieuw. Voortdurend zoeken wij naar nieuwe
mogelijkheden om ons onderwijs en het
pedagogische klimaat zo in te richten dat het
aansluit op de actuele ontwikkelingsvragen.
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij al over de
nieuwe rekenmethode; dat is niet de enige
ontwikkeling binnen ons curriculum:

Oeps gaat digitaal!

Mixen parallelgroepen

Mediawijsheid

Op het mixen van parallelgroepen bij activiteiten
is positief gereageerd door leerlingen en ouders.
In het verlengde daarvan hebben we besloten om
met ingang van volgend schooljaar de gymlessen
één keer per week voor de groepen 4 t/m 8 om te
zetten naar jongensgym en meisjesgym.
Voorheen hadden de kinderen twee keer per
week gym met de eigen groep. Nu wordt één van
die twee lessen omgezet naar een volle les voor
de jongens van A & B en daarna een les voor de
meisjes van dat leerjaar. Er wordt dus geen
gymtijd ingeleverd door deze aanpak.
Wij hopen met deze aanpak dat de blik van de
kinderen verder zal reiken dan de eigen groep om
zo de sociale omgang een positieve impuls te
geven.
Gymleraar Bernard en de teamleden zien allerlei
kansen om deze nieuwe aanpak te benutten. Zo
zijn parallelleerkrachten in conclaaf over de
mogelijkheden en ziet Bernard kansen om de
lessen nog meer in te richten op het
ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Halverwege het jaar zullen we de gekozen koers
evalueren en bepalen of we daar in de toekomst
mee verder willen.

Een andere onderwijskundige aanpassing in ons
programma, is dat met ingang van komend
schooljaar in de groepen 5 t/m 8 het vak
mediawijsheid thematisch wordt ingeroosterd in de
vorm van een lessenserie veilig internetten.
Aspecten als Spam, E-mailen, Cyberpesten en
Nettiquette komen o.a. aan de orde.
Zo geven wij vorm aan de groeiende noodzaak het
onderwijs aan te passen aan de razendsnelle
ontwikkelingen op digitaal gebied. Veilig internet is
een thema dat de school- en thuisomgeving
overstijgt.
Wij werken vanuit de visie dat de moderne digitale
middelen een verrijking zijn voor de ontwikkeling van
onze leerlingen, mits zij daarin goed begeleid
worden thuis en op school.
Dat wij mediawijsheid op het lesprogramma hebben
staan, betekent zeer zeker niet dat de digitale
opvoeding van de kinderen gedekt is.
Wij vragen u met klem om uw kinderen goed te
begeleiden bij hun ontdekkingstocht op de digitale
snelweg. De lessen mediawijsheid vallen onder de
zogenoemde vakoverstijgende leerdoelen. Wij
noemen het Digi-oeps.

Nieuwe intern begeleider
Met de benoeming van Nicoline van der Spek,
vindt er een interne verschuiving van taken plaats
binnen de interne begeleiding (IB). Zo zal Eveline
Flink volgend schooljaar starten als IB’er voor de
kleuters.
Eveline is al jaren verbonden aan de school en
werkt daarnaast als maatschappelijk werker. Zij
heeft ruime ervaring in de leerjaren 1 t/m 4 die
haar goed van pas zal komen in haar nieuwe
functie. Op de algemene ouderavonden in
augustus en september zal zij haar gezicht zeker
even laten zien en wat meer over zichzelf en hoe
onze zorg is ingericht vertellen. Voor nu houden
we het bij een foto.
Hoe de formatie er verder uit zal zien, wordt
traditiegetrouw bekend gemaakt op de algemene
ledenvergadering.

Hoe zit het met het
schooladvies
Ouders vragen steeds vaker al
vroeg in de schoolcarrière naar een
advies over het type voortgezet
onderwijs. Het is beleid op Wolters
dat niet eerder dan bij het afgeven
van het voorlopig schooladvies in
december in groep 8 wordt
aangeven welke vorm van
voortgezet onderwijs wij geschikt
vinden voor uw kind. Wij hebben
dat zo afgesproken om verwarring
te voorkomen en omdat het advies
mede afhankelijk is van de
ontwikkeling die we zien in groep 8.

