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WoltersWetensWaardigheden
Afscheid juf Rieneke en juf Mariette
Op 5 juli nemen we met alle leerlingen en ouders afscheid van onze zeer gewaardeerde juffen
Rieneke en Mariette. Die ochtend ontvangen we de dames met de hele school op het plein, waar
zij met bloemen worden onthaald. Zij zullen worden toegesproken en toegezongen. Ouders zijn
van harte welkom deze ontvangst luister bij te zetten met hun aanwezigheid.
Na de ontvangst nemen we afscheid van de ouders en maken kinderen en leraren zich op voor de
finale van de W-factor in de grote gymzaal. Iedere groep vaardigt één act af die op mag treden
voor de hele school. Samen met juf Mariette en Rieneke gaan we genieten van 16 spectaculaire
optredens. Aan het einde van de ochtend zwaaien de dames de leerlingen uit.

Vergeten schalen vermiste kleren en verloren sleutels
Er liggen nog een heleboel schalen te wachten op hun rechtmatige eigenaar.
Dus lieve bakmoeder en bakvaders. Komt u ze deze week ophalen? Ook de
'gevonden kledinghoek'in de hal bij de kleedkamers is weer spectaculair
gevuld. Vergeet als u langsloopt niet om ook even de blikken doos met
gevonden voorwerpen bij mevrouw Van der Spek na te kijken op verloren
sleutels. het aantal groeit met de dag. Na de zomer starten wij met een leeg
bankje, een lege doos en een leeg kledingrekje.

Twee nieuwe juffen en een hoop stof
De formatie 2017 /2018 is rond. Op de Algemene Ledenvergadering werd als altijd de formatie bekend
gemaakt. De volgende dag haalde de actualiteit ons in en waren wij gedwongen de reeds gepubliceerde
indeling terug te trekken. Dit leidde zeer begrijpelijk tot veel onrust.
In de OC-vergadering van 15 juni jl. heeft Anke Snoeck e.e.a. toegelicht. De OC begrijpt het gevolgde proces
en de uitkomst ervan en heeft begrip voor deze complexe opgave. Achteraf bekeken zou het handiger
geweest zijn als de directie bij het bekend maken van de formatie een stevig
voorbehoud had ingebouwd omdat er een alternatief plan was dat de dag erna
materialiseerde. Dat is een les voor de toekomst.
Volgend schooljaar verwelkomen wij twee nieuwe collega’s. Eva Mollema (rechts) heeft het afgelopen
jaar haar LIO-stage op Wolters afgerond. Zij is oud-leerling en inmiddels al helemaal ingebed in het team.
Sophie van Manen (links) kwam uit de sollicitatieronde eerder dit schooljaar als uitstekende kandidaat
naar voren. Nu we weten dat Caroliene de Wied nog niet fulltime zal terugkeren in het nieuwe schooljaar,
zijn wij blij dat Sophie alsnog het team kan komen versterken. Sophie zal één dezer dagen de school
bezoeken om kennis te maken met de klas.

Pleinfeest
Het pleinfeest was weer bijzonder geslaagd. De foto’s staan in de Fotogalerij achter de inlog. Gegevens vergeten? Mail Anky
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Regenboogdag
Omdat wij het belangrijk vinden dat alle mensen elkaar respecteren, organiseerden wij als afsluiting van de Oepsweek een
regenboogdag.
We gingen gekleed in alle kleuren van de regenboog en maakten een saluut naar alle mensen die wel wat liefde en respect kunnen
gebruiken. Er werden zelfgeschreven gedichten voorgedragen en er werd gedanst en gezongen. Het vrolijke filmpje zag u misschien
al op onze Facebookpagina. Achter de inlog staan nog flink wat foto’s.

Vakantiepas
De zomervakantie komt er weer aan, dus ook de VakantiePas. Hét paspoort voor kinderen van 4 t/m 12 jaar,
boordevol activiteiten met korting. Vanaf 19 juni krijgen alle basisschoolleerlingen in Den Haag de VakantiePas
uitgereikt op school. De pas vertegenwoordigt een waarde van zeker € 300,- aan kortingen voor kinderen en
ouders, en geeft een handzaam overzicht van (zomer)activiteiten in stad en regio.

Programmeren in groep 7
Twee weken geleden verschenen twee dozen in het lokaal van groep 7B. De nieuwsgierigheid was
direct gewekt. Wat zat er toch in deze dozen?
Vorige week gingen de dozen open en zagen we in één van de dozen allerlei kleine groene doosjes
en in de andere kleine lampjes en verschillende kabeltjes verpakt in heel veel piepschuim. Wat
was dit, en wat kunnen we ermee? Afgelopen woensdag was het dan zover. De leerlingen kregen
allemaal een groen doosje, met daarin een chip met knopjes en bijgeleverde USB-kabel. Met dit
doosje in de ene hand en een kleine handleiding in de andere zijn we woensdagochtend, en
donderdag- en vrijdagmiddag het computerlokaal ingedoken om met deze ‘digiklooikoffer’ aan de slag te gaan met een cursus
programmeren met behulp van een micro:bit, een chip met lampjes en knopjes die via een zelfgeschreven script opdrachten kan
uitvoeren.
Wat woensdag begon met opdrachten als ‘na druk op A, toon: ‘Ik ben de beste!’, ging via ‘Als micro:bit draait naar rechts, dan zingt
hij happy birthday’ eindigde in ‘Als micro:bit in vrije val raakt gaat lampje 1 drie seconden aan waarna lampje 2 vijf seconden
knippert’.
Volledig zelfbedachte ideeën werden in codetaal omgezet en op de micro:bit gedownload. De directe feedback van de chip zette
aan tot verwondering en nadenken; waarom gaat dat lampje nou (niet) aan?! Scripts werden gecheckt en aangepast tot het
gewenste resultaat was bereikt.
Leerlingen en leerkracht hebben tijdens deze expeditie gelachen, genoten en vooral geleerd. Anders geleerd dan “weer met een
boek en schrift”.
Op onze Facebookpagina is een filmpje geplaatst van de programmeurs in de dop.
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Groepen
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B

Team Wolters Schooljaar 2017 - 2018
Naam leerkracht
Anne Trago
Hanka Leo
Kitty van den Broek
Hanka Leo
Frederieke Laudin
Marijke Plokker
Eva Mollema
Monique Schuitema
Charlotte Sanders
Frederieke Laudin
Yvonne van der Marck
Eva Mollema
Trijn Rijnsburger
Afra Savenije
Ingrid Leeksma
Monique Schuitema
Brieneke Gips
Judith Ariëns
Steffie van den Bosch
Mandy van Leeuwen
Sophie van Manen
Ernestine van Hasselt
Bram Franken
Bas Lambooij
Jacqueline van Noord
Charlotte Lemstra
Belinda Smits
Kristel Versteegh

Aanwezig
ma, di, wo
do, vr
ma, di, do, vr
wo
ma, di
wo, do, vr
ma, di
wo, do, vr
ma, di, do, vr
wo
ma, di, wo
do, vr
ma, di, wo*
wo*, do, vr
ma, wo, do, vr
di
ma, di, wo*
wo*, do, vr
ma t/m vr
ma t/m vr
ma, do, vrij
di, wo
ma t/m vr
ma t/m vr
ma, di, wo*
wo*, do, vr
ma, di, do, vr
wo

* om de week op woensdag
NB: Caroliene de Wied is met ziekteverlof
Interne begeleiding
Groep 1 t/m 2
Groep 3 t/m 5
Groep 6 t/m 8

Naam
Eveline Flink
Esther van Breemen
Alice Schäffer

Werkdagen
ma, do
ma, di, do, vr
ma, do, vr

Leraarondersteuners
Groep 1 t/m 3
Groep 4 t/m 6

Naam
Kaat Blaisse
Nienke Danner
Vivian Knip
Kristel Versteegh

Werkdagen
ma t/m vr
ma, di, do
di, do, vr
ma t/m vr

Groep 7 & 8
Groepen
1 t/m 8

Naam
Vak
Bernard Klein Breteler*
Bewegingsonderwijs
Mark Böcker*
Bewegingsonderwijs
4 t/m 8
Marlies Adriaanse
Beeldende vorming
4 t/m 8
Rona van der Zwan
Beeldende vorming
1, 3, 4, 5
Ernestine van Hasselt
Muziek
2, 6, 7, 8
Flip Noorman
Muziek
1 t/m 8
Josée Verwater
Dramatische vorming
** i.v.m. ouderschapsverlof van B. Klein Breteler zal M. Böcker de vrijdag lesgeven miv. 26/1/18

Werkdagen
ma t/m vr**
vr**
ma, di
ma, di
do
di
vr

Managementteam

ma t/m vr
ma, di, do, vr
ma t/m do

Nicoline van der Spek
Anke Snoeck
Ineke Kouwenberg

Directeur
Adjunct-directeur
Organisatie-manager

Jaarplanning 2017 – 2018
Laatste wijziging dd 08-06-2017
Augustus - September
ma 21 aug
ma 4 sep
di 5 sep
wo 6 sep
do 7 sep
wo 13 sep
ma 18 sep
di 19 sep
ma 25 sep
Oktober
wo 11 okt
ma 16 okt t/m vr 20 okt
di 24 okt
November
wo 15 nov
wo 15 nov
wo 22 nov
wo 29 nov
December
di 5 dec
do 14 dec
wo 20 dec
vr 22 dec t/m vr 5 jan
Januari
ma 22 t/m do 1 feb
Februari
vr 2 feb
ma 5 feb
wo 7 feb
vr 9 feb
vr 16 feb
vr 16 feb
wo 21 feb
vr 23 feb t/m vr 2 mar
Maart
ma 12 mar
wo 14 mar
ma 19 maart
do 22 mrt
do 29 mrt
vr 30 mar t/m ma 2 apr
April
di 10 apr
di 17 t/m do 19 apr
do 26 apr
vr 27 apr t/m vr 11 mei
Mei
wo 16 mei
ma 21 mei
di 22 mei
ma 28 mei t/m vr 8 jun
wo 30 mei
Juni
Vr 08 jun
ma 11 t/m di 12 jun
di 12 jun
wo 20 jun
vr 15 jun
wo 27 jun
do 28 jun
Juli
ma 2 t/m vr 6 jul
vr 6 jul
vr 13 jul - 12.00 uur
ma 16 jul t/m vr 24 aug

Start Schooljaar
Alg. Ouderavond
Alg. Ouderavond
Alg. Ouderavond
Alg. Ouderavond
Sportdag
STUDIEDAG 1
PRINSJESDAG
Inloopkwartier

Gr
Gr
Gr
Gr

8
7
6
5

/Gr 4
/Gr 3
/Gr 2
/ Gr 1

9.00 uur (nieuwe lln. 8.30 uur)
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45
9.00 - 12.30 uur op HDM
VRIJ
VRIJ
8.30 - 8.45 uur

uur
uur
uur
uur

Bouscholtepresentatie Gr 6
HERFSTVAKANTIE
Inloopkwartier

Tijd volgt: tussen 9.00 - 14.45 uur
VRIJ
8.30 – 8.45 uur

Bouscholtepresentatie Gr 7
Inloopkwartier
Voortgangsgesprekken 1 t/m 7
Voortgangsgesprekken Gr 8

Tijd volgt: tussen 9.00 - 14.45 uur
8.30 – 8.45 uur
Tussen 18.30 – 22.00 uur
16-20 u (zie website groep 8-pagina)

Sinterklaasfeest
Inloopkwartier
Kerstdiner
KERSTVAKANTIE

VRIJ vanaf 12.30 uur
8.30 - 8.45 uur
17.00 - 18.30 uur
VRIJ

Afnameperiode cito volgsysteem 1 t/m 8

Ochtenden geen afspraken specialisten

STUDIEDAG 2
Rapport 8
Adviesgesprekken Gr 8
Inloopkwartier
Bouscholtepresentatie Gr 4
Rapporten Gr 2 t/m 7
Voortgangsgesprekken Gr 1 t/m 7
VOORJAARSVAKANTIE

VRIJ

STUDIEDAG 3
Bouscholtepresentatie Gr 5
Inloopkwartier
Voorstelling 1&2
Paasontbijt
PAASWEEKEND

VRIJ
Tijd volgt: tussen 9.00 – 12.30 uur
8.30 – 8.45 uur
10.00 – 11.30 uur
In pyjama naar school
VRIJ

Inloopkwartier
Centrale Eindtoets Gr 8
Voorstelling 3 t/m 5
MEIVAKANTIE

8.30 – 8.45 uur

Inloopkwartier
2e Pinksterdag
Schoolreis Gr 1 t/m 7
Afnameperiode cito volgsysteem 1 t/m 7
Bouscholtepresentatie Gr 8

8.30 – 8.45 uur
VRIJ

STUDIEDAG 4
Schoolfotograaf
Algemene Ledenvergadering
E7 gesprekken
Pleinfeest
Eindspel 8A
Eindspel 8B

VRIJ

Kaagweek Gr 8 + Bouscholte Gr 3
Rapporten Gr 1 t/m 7 + Bouscholte Gr 3
Start zomervakantie
ZOMERVAKANTIE

16 -20 u (zie website groep 8-pagina)
8.30 – 8.45 uur
14.00 - 14.45 uur
Tussen 18.30 – 22.00 uur
VRIJ

Tijd volgt: tussen 9.00 - 14.45 uur
VRIJ

Ochtenden geen afspraken specialisten
19.00 uur

20.00 uur
16.00-20.00 uur (zie website roosters)
VRIJ va 12 uur start 16.30 - 18 uur
19.00 uur
19.00 uur
Tijd volgt
VRIJ vanaf 12.00 uur
VRIJ

